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แผนปฏิบัติราชการ 
ด้านบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล สปสช. (HR Master Plan)  

 ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

(ฉบับทบทวน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

และ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 
 

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง และทันตอ่การเปล่ียนแปลง” 
 

 
 
 
 

เสนอ....คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
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สารบัญ 
           หน้า 

 

๑. บทนำ 
๑.๑ ภาพรวมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช.      ๓ 
๑.๒ โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และข้อมลูด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช.   ๕ 
๑.๓ ผลงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓     ๑๐ 
๑.๔ ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ ในการดำเนินการ ปี ๒๕๖๓     ๑๕ 

๒.  การทบทวนแผนปฏบิัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ 
๒.๑  กรอบแนวคิด แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช.      ๒๐ 

 ๒.๒  กรอบเวลา กระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ๒๒ 
 ๒.๓ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช.      ๒๔ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ         ๒๔ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       ๒๕ 
 นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ๒๕ 
 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    ๒๖  
 จุดเน้น การดำเนินงานที่สำคัญของแผนปฏิบัติการ สปสช. ปี ๒๕๖๔   ๒๘ 

๓. การประเมิน วิเคราะห์ ปจัจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – จุดแข็ง)    ๒๙ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (โอกาส – อุปสรรค)    ๓๒ 
๓.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)      ๓๕ 

๔. บทสรุป 
๔.๑ ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ๔๐ 

 ๔.๒ ปัจจัยสำคัญที่มผีลต่อความสำเร็จ        ๔๓ 
๔.๓ แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี  
      พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)      ๔๔ 
๔.๔ แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔    ๔๖ 
 

ภาคผนวก ๑  รายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการบริหาร ๕๔ 
ภาคผนวก ๒  สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     ๘๒ 
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๑ 

บทนำ  
 
๑.๑  การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. 

  แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  (HR Master Plan) เป็นการวางแผนการดำเนินงาน
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ต้ังแต่การสรรหา คัดเลือก  บรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร เตรียม
บุคลากรให้มคีณุภาพ เหมาะสมกับงานและเวลาอย่างเพียงพอ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลผุลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถปุระสงค์ขององค์กร ธำรงรักษาให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสขุภาพกายและใจที่ดีในการทำงาน เป็นแผนระยะยาวขององค์กร ที่บ่งบอกทิศทาง
ขององค์กร โดยมีแผนปฏิบัติการรายปี ซึ่งเป็นแผนระยะสัน้ที่กำหนดขึ้นเป็นปีต่อปี ช่วยในการขับเคลื่อน ให้แผนระยะยาว
ประสบความสำเร็จ 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมกีารจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมา
อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

 ในปี ๒๕๕๙  ได้จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   ต่อมาในปี ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี มีมติ
ให้ปรับแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติราชการ  สปสช. จึงปรับช่ือ และระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สปสช. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เป็นแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล สปสช. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ใหม้ีความเช่ือมโยง สอดคล้อง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติราชการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ของ สปสช. นโยบาย 
ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๓ แผนงาน คอื  

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง (S๑-
Promote Culture to Good Governance)   

แผนงานที่ ๒ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง (S๒-
Develop HRM & HRD to HPO) และ 

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข (S๓-
Strengthen Structure & Basic Factor for Engagement)  

โดย เปา้หมาย คือ “สปสช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสงู บุคลากร สปสช. ดี มีความสขุ เก่ง 
ทันต่อการเปลีย่นแปลง”  
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การทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นการ
ทบทวนครั้งที่ ๔ ของแผนระยะยาว ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   โดย คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(คกก.HR)  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. (คนย.) เห็นชอบ ให้นำมาใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนและแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  และมอบให้สำนักงานใช้เป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๒  

 

 

แผนปฏบิัตริาชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
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๑.๒ โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช.  

สปสช. มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
โครงสร้างและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕ โดยมีการบริหารโครงสร้างส่วนงานย่อยและอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง 
การแบ่งส่วนงาน การกำหนดตำแหน่งงาน การจัดระบบงานและการมอบอำนาจภายใน สปสช. และมีการทบทวนปรับปรุง
การแบ่งส่วนงาน การจัดระบบงาน รวมถึงกรอบอัตรากำลังเป็นระยะ ตามภารกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป จนถึงปัจจุบันมีการ
ทบทวนและออกประกาศการแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น ๓๗ ส่วนงาน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

ผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 
กรอบอัตรากำลังผูป้ฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ 

 

 รายงานข้อมูลบุคลากรไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 
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อัตรากำลงั จำแนกตามระดบั / ตำแหน่ง 

 
 
      สปสช .  ได ้ ร ับอน ุม ัต ิกรอบอ ัตรากำล ั งจาก
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวม ๙๙๐ 
อัตรา โดยในปี ๒๕๖๓ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ มีการจ้างจริง 
๘๖๔ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๘๗ จากกรอบอัตรากำลังที่
ได้รับภาพรวม 

   
 

การสรรหาบุคลากร  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ – ๓ มี
การเปิดสรรหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒๙ ครั้ง รวม 
๒๘ อัตรา โดยมี ๓ อัตรา ที่ต้องขยายเวลาการ
เปิดรับ และสามารถสรรหาผู้ปฏิบัติงานทดแทน
ได้ทั ้งหมด ๑๙ อัตรา เป็นอัตราบรรจุใหม่ ๗ 
อัตรา เลื่อนระดับ ๑๑ อัตรา และย้ายสำนักใน
ระดับเดิม ๑ อัตรา คงเหลืออีก ๙ อัตรา ที่ยังอยู่
ระหว่างการสรรหาที ่กระบวนการยังไม่สิ ้นสุด 
เป็นตำแหน่งผู้บริหาร ๑ อัตรา และผู้ปฏิบัติงาน 
๘ อัตรา  

ข้อมูลบุคลากร ณ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
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ความเคลื่อนไหวของบคุลากร  

ความเคล ื ่อนไหวของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ใน ๓     
ไตรมาส ปี ๒๕๖๓  ประกอบด้วย บรรจุใหม่ ๑๓ คน 
เลื ่อนระดับ ๑๓ คน ย้ายสำนัก ๒ คน ปรับเปลี ่ยน
ตำแหน่ง ๓ คน ช่วยปฎิบัติ ๓ คน ลาออก ๑๒ คน 
และเสียชีวิต ๑ คน  

 
 
 
 
 
 

 

การเกษียณของบุคลากร สปสช. 
        

ในช่วง ๕ ปี จากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๗  จะมีผู้ปฏิบัติงานที่จะเกษียณอายุงาน 
ทั้งหมด ๘๘ คน  ในภาพรวม พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะเกษียณ อยู่ในตำแหน่งบริหารระดับ T/M 
จำนวน ๓๗ คน ตำแหน่งว ิชาการระดับ E 
จำนวน ๓ คน และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับ 
O/S จำนวน ๔๘ คน   

โดยในปี ๒๕๖๓ จะมีบุคลากรตำแหน่ง
บร ิหารเกษ ียณมากที ่ส ุด ๑๓ คน โดยเป็น
ผู้บริหารระดับ T ๒ คน ระดับ M ๑๑ คน 
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อัตรา Turnover rate ผูป้ฏิบัติงาน สปสช. 

       ในปี ๒๕๖๓ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ มีบุคลากรลาออก จำนวนรวม ๑๒ คน คิดเป็นอัตรา Turnover rate ๑.๓๙ % ซึ่งเป็น
อัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับ Turnover rate ปีที่ผ่าน ๆ มา และเมื่อพิจารณาตามระดับช้ันงาน พบว่า ระดับ O๓ – O๔ มี
จำนวนการลาออกสูงที่สุด  

 
 

และได้มีการจัดทำรายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :- รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารแต่ละ Cluster (สายงาน) รับทราบ 
และประกอบการพิจารณา จัดทำ ข้อเสนอที่เกี ่ยวข้องในการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๒. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.:- รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ และใช้ประกอบ 
การพิจารณาข้อเสนอเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ:- รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส 

เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานด้านบริหารบุคคลด้านต่าง ๆ  รวมถึงประกอบการพิจารณาและใช้ประโยชน์
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ได้แก่  

 

๑. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล  
  เป็นการนำรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำ มาใช้เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงานของส่วนงานที่ดูแลงานด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสรรหาผู้ปฏิบัติงาน การจัดทำแผน 
IDP รายบุคคล และการจัดทำแผนอบรมและพัฒนาในแต่ละปี 
 

๒. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจระดับสายงาน (กลุ่มภารกิจ)   
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่จำแนกตามกลุ่มภารกิจ (สายงาน) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ง
ให้กับผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มภารกิจนั้น ๆ เพื่อไปใช้ประกอบการปรับปรุงการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม

 
1 รายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการบริหาร รายละเอียดใน ภาคผนวก ๑ 
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ภารกิจ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจ การวาง
แผนพัฒนาความสุขของผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มภารกิจ การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจให้ความสำคัญตามบริบทงานและผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจน้ัน ๆ 
 

๓. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์กร รวมถึง วิเคราะห์จำแนกใน
มิติต่าง ๆ เช่น ตามระดับช้ันงาน ตามอายุงาน ตามอายุตัว เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนปฏิบัติราชการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ได้แก่ การคิดกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของชั้นงาน การ
พิจารณาเพดานเงินเดือน  การวางแผนอัตรากำลังเพื่อทดแทน  ความคุ้มค่าในการใช้งบบุคลากร การวิเคราะห์
ผลผลิตประสิทธิภาพของบุคลากร (Employee Productivity : EP)  

  ทั้งนี้ ส่วนงานที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล คือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มี
โครงสร้างสำนัก ดังภาพ  
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๑.๓ ผลงานการดำเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สปสช. โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (สทอ.)  มีผลงานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และจุดเน้นปี ๒๕๖๓ (แผนทดแทนตำแหน่ง
สำคัญ (Succession Plan) สร้างเสริมความสุขภายในองค์กร (Happy Workplace) พัฒนาสารสนเทศงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) แยกตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้  

๑. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและระบบบริหารด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล (QMS) โดยบูรณา
การเข้ากับงานประจำ 

๑. จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร ปี ๒๕๖๓ ที่เน้นการบูรณาการงานคุณภาพกับงาน
ประจำ  พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนางานที่หน่วยงานรับผิดชอบ  

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ปี ๒๕๖๓ ที่บูรณาการกับการตรวจสอบดำเนินงาน
กับสำนักตรวจสอบ ลดภาระของหน่วยรับตรวจ และสร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการของการตรวจ IQA 

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (IC&RM)  การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการประเมินองค์กรสมรถนะสูง ปี 
๒๕๖๓ 

๔. ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงองค์กร  
๕. ทบทวนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ   
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร  สัปดาห์ธรรมาภิบาล กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ

ทุจริต  สัปดาห์ธรรมาภิบาลบอกรัก 
สปสช. ด้วยใจสุจร ิต  และเข้าร ่วม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับ
กระทรวงสาธารณสุข  

๗. วิเคราะห์ผล ITA ปี ๒๕๖๒ เพื่อนำมาพัฒนาจุดอ่อนจากผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒  ประสาน สื่อสารการ

ดำเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี ๒๕๖๓ ผ่านกลไกกรรมการบริหาร เวที
เลขาธิการติดตามเยี ่ยม สปสช.เขต รวมทั้งสื ่อสังคมออนไลน์ เช่น Line  Facebook  เสียงสาย  เพื ่อให้
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ผู้รับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร่วมประเมินผล ITA  
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๘. เสนอผลงานเพ่ือรับรางวัล PMQA 4.0 และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ 
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและแนวคิด

ที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์ เช่น 
COSO ERM, Design Thinking  

๑๐. ตรวจประเม ินค ุณภาพภายใน ( IQA) ประจำปี 
๒๕๖๓  โดยใช้กระบวนการ teleconference ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการระบาดของโรค 
COVID19 

๑๑. ระบุ ประเมิน ตอบสนอง กำกับติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกลไกคณะกรรมการ
คุณภาพ สปสช. (QMS) รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต เสนอต่ออนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๒. โครงการส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมององค์กร (ACCEPT) สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
๑. ส่งเสริมค่านิยมองค์กร (ACCEPT)  ด้วยกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร  เพ่ือ

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลีย่น หรือเป็น
ตัวอย่างแนวทางให้บุคลากรในองค์กรนำไป
ปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ภายใน
องค์กร  ได้แก ่
 การสื่อสาร สรา้งความเข้าใจ ACCEPT 

ในเวทีการประชุมงานคุณภาพองค์กร  
Innovative Thinking 63 นำ 
Creativity หนึ่งใน ACCEPT มาพูดคุย
โยงเข้าสู่การประชุม    

 สร้างการรับรู้ Accept โดยกิจกรรมเล่นเกม    
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 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ตัวอย่างการทำงานที่ประสบความสำเร็จ โดยเช่ือมโยง
จาก ACCEPT  

 สร้างวัฒนธรรมการช่ืนชมการทำความดี 
 ต้อนรับสมาชิกใหม่ขององค์กร  
 สื่อสาร สร้างวัฒนธรรมความเป็นทีม ในช่วงการเกิดวิกฤต โควิด-19  

 
 

๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในปี ๒๕๖๓  
จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้าร่วม ๑๓  คน   

ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกคนจะได้รบัรู้ เข้าใจค่านยิมและ
วัฒนธรรมองค์กร  ซึมซับภารกิจ ประวัติความเป็นมา 
คุณค่าขององค์กรรวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร นโยบาย 
เป้าหมาย ภารกิจขององค์กร และเตรียมความพร้อม

สำหรับการปฏิบัติงาน  
๓. ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ถึงแมจ้ะมีมกีารปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานแบบ 

social distancing ทำงานรูปแบบใหม่ โดยการทำงานที่บ้าน (work from 
home) ก็ยังคงส่งเสริมการใช้ ACCEPT ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และวางแผนทำงานร่วมกับ
ทีมงานข้ามสำนัก  

๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมต่าง ๆของสำนักงาน จัดทำสื่อเนื้อหา/ข่าว 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐ รวม ๑๗๙ เรื่อง เป็นการ
ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารรวมจำนวน ๑๕๖ ชิ้นงาน และ VDO Clip ๑๐ clips 
ใช้ช่องทางสื่อสารผ่าน SABUY Website, Social Media เสียงตามสาย  Mail ทาง Lotus Note และ Line 
กลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงาน 
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๓. โครงการพัฒนาระบบการพฒันาผู้ปฏิบัติงาน(ระบบ HRD)  
๑. ทบทวนระเบียบด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

๒. จ้างที่ปรึกษา ทบทวน พัฒนาระบบ Competency & Career path รว่มกับ
ผู้รับผิดชอบงาน HRD ของสำนักงาน  ดังน้ี 
 ทบทวน ระบบสมรรถนะบุคลากรเดิมที่มีอยู่ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) สมรรถนะสำหรับผู้บริหาร (Leadership Competency) และ
สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานหรือสายอาชีพ (Functional 
Competency)  พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะดังกล่าว  ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้เป็น
สมรรถนะขององค์กร  เมื่อ ๕ มิ.ย.๒๕๖๓ 

 ทบทวน พัฒนา เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาตามตำแหน่งงาน (Development Roadmap) ตาม 
Job Family ในแต่ละระดับ 

 สื่อสาร ทำความเข้าใจ ระบบสมรรถนะ แก่ผู้บริหารทุกระดับ และหัวหน้ากลุ่ม
งาน เพ่ือสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมื่อ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
และเร่ืองระบบสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางการเติบโตในสาย
อาชีพ (Career Path) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 ทบทวน พัฒนากระบวนการ แนวทาง กำหนดตำแหน่งงานเป้าหมายที่สำคัญ 
(Successor & Talent)    

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑. ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

จาก Competency Gap ทีป่ระเมิน ครบ ๑๐๐ % (๘๕๙ คน)   
๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่จะทดแทน

ตำแหน่งสำคัญ (Successor & Talent)  รวม ๑๕ ตำแหน่ง ครบถ้วน 100%  
๓. การพัฒนาบุคลากรประจำปี   

ก. แผน In-House Training ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ หลักสูตร สามารถ
จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรทักษะการสอนงานแบบ OJT กรณีการ
เขียนหนังสือราชการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓  ที ่เหลืออยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ  (มีการปรับแผนเป็น Online Training เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19)   
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ข. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติทั้งองค์กร เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยกำหนดเป็น Need ขององค์กร ให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน พัฒนาตนเองในหลักสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลสำหรับบุคลากร ของ ก.พ. ครบ ๑๐๐ % 
ใน ๓ ปี  แต่ ณ ไตรมาส ๓ มีผู้อบรมสำเร็จแล้วจำนวน ๔๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑ บรรลุเป้าหมาย
เกินกว่าที่กำหนดไว้ในปีน้ี (๓๓.๓๓ %)   

ค. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะระดับบริหาร เข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
ขยายเครือข่ายการทำงาน ในปีนี ้ ระดับผู ้บริหารและผู้ทดแทนตำแหน่งไปอบรมภายนอก รวม ๑๘ 
หลักสูตร จำนวน ๑๘ คน สูตร  

ง. สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอกองค์กร Public Training  จำนวน
๑๗ หลักสูตร  ๒๓  คน  

๔. การพัฒนากลุ่มผู้ทดแทนตำแหน่ง มีการจัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรเสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างติดตาม ประเมินผลการนำสิ่งที่อบรมไปใช้ ตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาผู้ทดแทนตำแหน่ง (successor) 

๕. การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศกัยภาพ (Talent) อยู่ระหว่างจัดทำแนวทาง และแผนการ
พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พิจารณาเหน็ชอบ  

๖. สนับสนุนทุนรฐับาลจากสำนกังาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในหลักสูตร Applied Data Science 
ระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน ๑ ทุน  และเมื่อผู้รับทุนสำเร็จกลับมาปฏิบัติงานก็จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การรับทุนต่างประเทศ Long Term Program Master Degree ทนุรัฐบาลญี่ปุ่น  

๗. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) และแหล่งเรียนรู้  
๑. ร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม ๑ เดือน ๑ 

ความรู้ การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กร
ดิจิทัล ได้แก่  การสื่อสารอย่างไรให้โดนใจในยุคดิจิทัล  สัมมนา 3 Men talk 
มุมมองและเทคนิคการสื่อสารช่วงรอยต่อ ๕.๐  การเตรียมความพร้อม
รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒   การพัฒนานัก
สื่อสารบนโลกออนไลน์  
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๒. พัฒนาบริการห้องสมุด สู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล จากบริการยืมคืนหนังสือปกติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัล  จัดทำ E-book เรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ Online  จำนวน  ๔๕ เรื่อง  

 

๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล   
๑. จัดทำระเบียบการจ้างผู้ที่จะเกษียณในตำแหน่งวิชาการให้ปฏิบัติงานต่อ  
๒. ทบทวนโครงสร้างองค์กร / โครงสร้างเงินเดือน / อัตรากำลัง / 

รูปแบบการจ้าง  
๑.๑ จ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาข้อเสนอฯ โดยที่ปรึกษาได้เสนอ

ผลการศึกษาและข้อเสนอเบื้องต้นต่ออนุกรรมการจัดทำ
ข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ 
และเสนอ คนย. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๒ 

๑.๒ จัดทำร่างข้อเสนอการนำผลการศึกษามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับ สปสช. โดยรวบรวมความเห็นจาก Cluster ต่าง ๆ เสนอ คกก. HR เพ่ือสรุปข้อเสนอนำเข้า 
คนย. พิจารณา เมื่อ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ มมีติให้รอความชัดเจนของ คกก.หลักฯ เรื่อง Disruptive สปสช.  

๑.๓ จัดทำข้อเสนอทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารกรอบอัตรากำลัง ระดับปฏิบัติการ และหลักเกณฑ์
การเลื่อนระดับช้ันงาน เสนอ คกก. HR เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างเสนอ คนย. พิจารณา 

๓. การเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือก Talent และหลักเกณฑ์คัดเลือก Successor 
๒.๑ คนย. เห็นชอบหลักเกณฑ์คัดเลือก Talent & Successor เมื่อ ๑๗ มี.ค. ๖๓ เสนอเลขาธิการอนุมัติแล้ว 
๒.๒ คนย. เห็นขอบรายชื่อ Successor กลุ่มที่ ๒ และรายชื่อ Talent และเสนอเลขาธิการอนุมัติแล้ว อยู่

ระหว่างดำเนินการวางแผนพัฒนา 
๔. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ปี ๒๕๖๔ เสนอ คกก. HR เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างเสนอ คนย. 

พิจารณา 
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๖. โครงการสร้างความผูกพัน และสร้างสุขในการทำงาน  
๑. ดำเนินการเสริมสร้างความสุขในระดับองค์กร  และในระดับหน่วยงาน  ต่อเนื่องจากปี 

๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข และทีมนักสร้างสุขของ
องค์กรที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 
๓๗ หน่วย จำนวน ๗๑ คน 
 

๒. กิจกรรมสร้างสุขระดับองค์กร  ในปี ๒๕๖๓ 
ก. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข ด้านมติิจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ใน ๒ กิจกรรม ได้แก่  

 กิจกรรมวันแห่งสติ (วิปัสสนาสาธิต) ร่วมกับ ธพส. จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัส ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลี่ยครั้งละ ๑๐ -๑๕ คน ต่อมาได้ปรับรูปแบบ
เป็นการอบรมสมาธิ แต่ติดสถานการณ์การแพร่ เช้ือของโรค
โควิด 19 จึงต้องระงับไป และปรับเป็น กิจกรรมเข้าพรรษา
ลดอ้วนสร้างบุญ 
ดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการสร้าง เสริมคุณภาพชีวิตและ
ความสุข ด้านมิติสุขภาพ ดี ร่วมด้วย 
 ใส่บาตร ร่วมทำบุญ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สปสช. ร่วมเป็นตัวแทน ใส่
บาตรพระสงฆ์ ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการ แจ้ง วัฒนะ   

ข. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข ด้านการเงินสุขภาพ 
(Happy Money)  ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เงิน
ทองต้องจัดการ ไม่ต้องมีมากมาย แต่ต้องมีมากพอ" จำนวน ๒ รุ่น ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ๕๐ คน  

ค. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Happy Body) โดย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุตามฤดูกาลแก่ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. และจัดตรวจสขุภาพ
ประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
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ง. ประสานหน่วยบริการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม หน่วยบริการเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ปีน้ีมีหน่วย
บริการเบิกจ่ายตรงเพ่ิมขึ้น ๓ แห่ง  

๓. ทบทวน พัฒนาระบบสวัสดิการเก้ือกูลสำหรบัผู้ปฏิบัติงาน  ตามท่ี ครม. มีมติให้ สปสช. 
ปรับขึ้นเป็นองค์กรมหาชนกลุม่ที่ ๑ อยู่ระหว่างศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางขององค์กรมหาชน
ในกลุ่มเดียวกัน 

๔. กิจกรรมสร้างสุขระดับหน่วยงาน ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ กิจกรรมพับ
เหรียญโปรยบุญ สำนักตรวจสอบการจัดสรรและชดเชย และนำไป
ร่วมงานบุญตามโอกาส  กิจกรรมตลาดนัด ปันสุข สำนักบริหารงาน
ทั่วไป เป็นต้น  

๕. รวบรวมกิจกรรมสร้างสุขในปีที่ผ่านมา จัดทำเป็นหนังสือ เรื่องเล่าจากนักสร้างสุข เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจสำหรับนักสร้างสุขและผู้ปฏิบัติงาน สปสช.   

๖. ประเมิน วัดความสุขบุคลากร สปสช. ด้วยเครื่องมือ Happinometer ผูป้ฏิบัติงานร่วม
ประเมิน ๑๐๐ %  

๗. สร้างเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  คณะกรรมการ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน สปสช. ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
รวมทั้งติดตามการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การตรวจฝุ่น 2.5 ไมครอน (PM2.5)  ซ้อมหนีไฟ  

๘. ในช่วงการระบาดของโควิท 19 สำนักงาน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาด ช้ีแจงผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ
แนวทางวิธีการปฏิบัติตัว จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดในระหว่างการทำงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมอื และ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงาน ณ ที่พัก (Work From 
Home :-WFH) และเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวด
ของรัฐบาลในการใช้ชีวิต และมีการกลับมาทำงานปกติก็มีการ
จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพ่ือป้องการแพร่ระบาด เช่นเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ 

ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ เครื่องฟอกอากาศ Partition กันระหว่างโต๊ะทำงาน แอลกอฮอลเ์จลล้างมือ ทำความ
สะอาดราวบันได ประตู และสิ่งของส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันอย่างน้อย วันละ ๓ รอบ เป็นต้น 
 

๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)  
๑. จัดซื้อโปรแกรมระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)  ใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน มี

ระบบให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูล/ส่งคำขอต่าง ๆ ด้าน 
HR ได ้ด ้วยต ัวเอง (Self Service)  และลดการใช้
กระดาษ ตามข้อเสนอความต้องการด้านการพัฒนา
ระบบ HR  ประกอบด้วย ๕ โมดูล ได ้แก ่ ระบบ
ทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบประเมินผล 
ระบบการลาและเวลาทำงาน และระบบสรรหา ที่
สามารถให้บริการบุคลากรแบบ Self Service ในการ

ทำธุรกรรมด้าน HR ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ในช่ือว่าระบบ sabuy.nhso.go.th 
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๒. อบรมการใช้งาน User ทั่วไป หลักสูตรที่ ๑ (การขอหนังสือรับรอง / ปรับปรุง
ค่าลดหย่อน / ตรวจสอบและขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว / เปลี ่ยนกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพประจำปี) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรม รวม ๒๗๖ คน 

๓. เปิดใช้งานโปรแกรม sabuy.nhso ระบบ Employee Self Service ๕ เรื่อง 
๑) การดูประวัติส่วนตัว และขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ๒) การปรับปรุงค่า
ลดหย่อนภาษี ๓) การขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ๔) การเปลี่ยน
กองท ุนสำรองเล ี ้ยงช ีพประจำป ี และ ๕ )  การด ู Slip เง ินเด ือน
อีเล็กทรอนิกส์ 

๔. จัดทำคู ่ม ือย ่อแบบ Infographic ประชาสัมพันธ ์การใช ้งาน โปรแกรม 
sabuy.nhso ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ รวมท้ังสิ้น ๕ ครั้ง 

๕. อยู่ระหว่างขึ้นระบบประเมินผล ระบบสรรหา และระบบการลา คาดว่าจะแล้ว
ตามแผนที่กำหนด 
 

๑.๔ ปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินการในปี ๒๕๖๓ 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ มีปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการทั้งปัจจัยภายในสำนักงาน และ
ปัจจัยภายนอก ดังน้ี  

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข / ข้อเสนอเพื่อพฒันาการดำเนนิงาน 
๑. วิกฤตการณ์โควิท-19 ทำให้การดำเนินงาน

หลายเรื่องหยุดชะงัก และวิถีการทำงาน
เปลี่ยนไป เช่น กิจกรรมสร้างสุข การอบรม 
พัฒนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่าง ๆ การ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร เป็นต้น 

๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินการโดยตัดบาง
กิจกรรมออก เปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อ E -Book หรือ ศึกษาผ่าน Online ในหลักสูตร
ที่หน่วยงานอ่ืนมี  จัดการตรวจติดตามคุณภาพแบบ 
Online ส่วนบางกิจกรรมปรับเลื่อนเวลาการดำเนินการ  

๒. ผู้ปฏิบัติงาน มี Mind Set พ้ืนฐานความ
เข้าใจ ความสามารถเรื่อง Digital 
Transformation ไม่เท่ากัน 

๒. เน้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของ ก.พ. มา
ดำเนินการในปี ๒๕๖๔ 

๓. ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับงานหลักที่
รับผิดชอบ  มากกว่าการพัฒนาตนเองและ
การเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมขององค์กร 

๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสำคัญ และเชิญชวน
ผู้บริหารเข้าร่วม เพ่ือเป็นแบบอย่าง  

๔. ความซับซ้อนของขั้นตอนการดำเนินการใน
บางเรื่องทำให้การพัฒนาโปรแกรมรองรับ
ระบบสารสนเทศ ช้ากว่ากำหนด 

๔. ศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 
โดยต้องไม่กระทบกับการดำเนินการปกติ และอาศัย
เทคโนโลยีมาช่วย  
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ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข / ข้อเสนอเพื่อพฒันาการดำเนนิงาน 
๕. HR Competency  ของ ผู้รบัผิดชอบงาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕. จัดสรรงานให้เหมาะสม ให้คำปรึกษารายบุคคล และให้

ที่ปรึกษาที่จ้างมาทบทวนระบบ HRD  จัดตารางเวลาให้
คำปรึกษาในงานที่แต่ละคนรบัผิดชอบ  

๖. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน ยังมีความเข้าใจไม่
เพียงพอ ต่อนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
แนวทางต่าง ๆ ในงาน HR ที่เปลี่ยนแปลง 

๖. เพ่ิมการสื่อสารในทุกระดับ ทุกเวที ที่มีโอกาส และทุก
วิธี เช่น การสื่อสารประเด็นสำคัญที่ต้องการความ
ร่วมมือ ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน  รว่มติดตามการลงเย่ียม
สำนักงานเขตของเลขาธิการ เพ่ือช้ีแจงประเด็นสำคัญ 
และทำความเข้าใจในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 

ปัจจัยความสำเร็จ ในการดำเนนิการปี ๒๕๖๓ 

๑. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อเนื่อง กับการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทดแทนตำแหน่งสำคัญ 
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ที่ใหค้วามสำคัญมากลงมากำกับติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนับสนุนและกำชับให้
ผู้ปฏิบัติงานร่วมมือในการดำเนินการ 

๒. มีการขับเคลื่อนงานแบบมีสว่นรวม ในรปูแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผูแ้ทนจากทุกกลุ่ม
ภารกิจ เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารบุคคล และระบบบรหิารคุณภาพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การกำหนดแผนงานท่ีชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
๔. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ  
๕. ช่องทาง และสื่อการสื่อสาร ที่หลากหลาย และเขา้ถึงได้ง่าย  ทำให้สามารถสื่อสารขอ้มูลต่าง ๆ ไปยังบุคลากรได้

อย่างรวดเร็ว  
๖. การดำเนินการจุดเนน้ขององค์กรปี ๒๕๖๓ เรื่อง Smart Office ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการทำงานด้วย

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย ที่ดำเนินการต่อเน่ืองจากปี ๒๕๖๒  และการทำงานร่วมกับสำนัก IT ทำให้การปรับเปลี่ยน
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล สามารถดำเนินการได้ สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น รวมถึงสิ่งที่พัฒนาเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น E-Slip ทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานดี  
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๒ 

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒.๑ กรอบแนวคิด แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช.  

ในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้นำแนวคิด 
/ ประเด็นหลักต่าง ๆ มาผสมผสานเป็นกรอบในการจัดทำ
แผน ดังน้ี 

 

 

ประเด็นท่ีใช้เป็นกรอบ
จัดทำแผน 

รายละเอียด 

๑. ยุทธศาสตร์ สปสช. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์  ๕   สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 

๒. TQA (๗ หมวด) ๑.การนำองค์กร ๒.การวางแผนเชงิกลยุทธ์  ๓.การมุ่งเน้นลูกค้า ๔.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  ๕.การมุ่งเน้นบุคลากร  ๖.การจัดการกระบวนการ   ๗.ผลลัพธ์ 

๓. High Performance 
Organization 

๑. High Control to High Trust   ๒. Focus on Making "Things" to Making "Knowledge”  
๓. Individual Decisions Making to Team Decisions Making 
๔. Individual Rewards to Team-based Reward 
๕. Vertical to Horizontal Organization   ๖. Fixed Structure to Dynamic Structure 
๗. Companies with Walls to Companies without Walls 
๘. Financial Secrecy to Open-Book Management   
๙. Blame the Person to Blame the Process  

๔. Learning 
Organization 

๑.System Thinking  ๒.Personal Master  ๓.Mental Models  ๔.Building Shared Vision  
๕.Team Learning  

๕. ๘ Happy 
Workplace 

๑. สุขภาพดี  ๒. น้ำใจงาม ๓. ผ่อนคลาย  ๔. หาความรู้  ๕. คุณธรรม  ๖. ใช้เงินเป็น           
๗. ครอบครัวดี  ๘. สังคมดี 

๖. ธรรมาภิบาล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจาย
อำนาจ หลักนิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ 

๗. ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓ คุณลักษณะ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันดีในตัว)   
๒ เงื่อนไข (มีความรู้ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม) 
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ส่วนการทบทวนแต่ละป ีได้เพ่ิมแนวคิด / หลักการ และประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันในสถานการณน์ั้น ๆ มาเป็น
กรอบในการจัดทำแผนเพิ่มเติม  

และการทบทวนในปี ๒๕๖๓ มีปัจจัยภายนอกที่
นำมาใช้ในการทบทวน เพ่ิมเติม ดังรายละเอียดในตาราง 

 

 

 

ปีที่
ทบทวน 

ประเดน็ทีใ่ช้เป็นกรอบทบทวน รายละเอียด 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๑ 

๑. นโยบายการเปลี่ยนแปลง
ประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้วยการ
สานความร่วมมือ สรรสร้างนวัตกรรม ดิจิตอลเทคโนโลยี 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ป ี

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสุข มีความเสมอภาคเป็นธรรม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม ๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ ๓)การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  
 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติฉบบัที่๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ในภาครัฐ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้บริการผ่าน E-
Government 
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ปีที่
ทบทวน 

ประเด็นทีใ่ช้เป็นกรอบทบทวน รายละเอียด 

 
ปี ๒๕๖๒ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

ภายใต้แผนแมบ่ทประเด็นที่ ๒๐ การพัฒนาบริการประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒. แผนพัฒนาดิจิทัล  ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ ๔ เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทลั และ 
ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๓ 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ โควิด 19 

การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
(Disruption)  เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ต้องมี Social 
Distance  ทำให้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และระบบ Online ในการ
ทำงานมากขึ้น เกิดรูปแบบการทำงานที่บ้าน Work From Home  ซึ่ง
อาจเป็นทิศทางการจ้างงานอีกรูปแบบในอนาคต 
 

๒. มติ ครม. ให้ยกระดับ 
สปสช. เป็นองค์กรมหาชน
กลุ่ม ๑  

องค์กรมหาชนกลุ่ม ๑1  มลีักษณะงานที่เน้นการพัฒนาและดำเนิน 
การตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน ดังน้ัน ลักษณะการทำงาน 
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถดำเนินการ ตอบสนอง
นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐ ได้อย่างรวดเร็ว ทันตามสถานการณ์ 
 

๓. แนวทางการพฒันาทักษะ
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.มีทกัษะดิจิทัล ที่เหมาะสม กับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กรดิจิทัลใน
แผนพัฒนาดิจิทัล ๒๐ ปี  
 

 ๔. การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบ 

การเกษียณอายุงานของผู้ปฏิบัติงาน จำนวนมาก 
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบสร้างเสริมสุขภาพไม่เป็นไปตามจริง 

๒.๒  กรอบเวลา กระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล  ประจำปี ๒๕๖๓ 

ในการจัดทำ / ทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สปสช. ปี ๒๕๖๓ 
ดำเนินการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น โดยนำประเด็นสำคัญจากผู้บริหาร สปสช. ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR)  คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (คนย.) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน  
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ที่เก่ียวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จากเวทีการตรวจเย่ียม สปสช. เขต ของเลขาธิการ การประชุมต่าง ๆ  รวมท้ังการศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยภายในภายนอกที่เก่ียวข้อง (SWOT) เป็นข้อมูลดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ 
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 ระยะเวลาการดำเนนิการ  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานได้ดำเนินการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้าน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓)  โดยกลไกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ดังน้ี 

กิจกรรม / กระบวนการทบทวน  ระยะเวลา 
๑. รวบรวม ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จากเวทีต่าง ๆ  ได้แก่   
- การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์  
- การประชุมกรรมการบริหารเขต และ ส่วนกลาง  
- การตรวจเย่ียมการดำเนินงาน สปสช. เขต  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและจุดเน้น งบบริหารปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

พฤศจิกายน – 
เมษายน ๖๓ 

๒. SWOT วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร   

๓. ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา ความท้าทายต่าง ๆ สรุป วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๓ 

เมษายน - พฤษภาคม 
๖๓ 

๔. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR 
Master Plan) พร้อมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔  

พฤษภาคม ๖๓ 

๕. เสนอ คกก. HR  เพ่ือรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะ และเห็นชอบเสนอ คกก.ที่
เก่ียวข้องต่อไป 

๑๐ มิถนุายน ๖๓ 

๖. เสนอ คนย. เพ่ือเห็นชอบ ผลการทบทวนและแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ ให้เสนอ 
คกก.ที่เก่ียวข้องต่อไป 

๑๔ กรกฎาคม ๖๓ 

๗. เสนอ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เพ่ือให้ความเห็นชอบ  ๑๐ สิงหาคม ๖๓ 
๘. เสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๗ กันยายน ๖๓ 

๙. สื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓ 
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๔ ใหผู้้ปฏิบัติงาน สปสช. 
รับทราบ 

กันยายน ๖๓ 

๒.๓  การทบทวนแผนปฏิบติัราชการด้านบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  ประจำปี ๒๕๖๓ 

ในปี ๒๕๖๓  สปสช. ได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๖๔  โดยยังยึดแนวทางการทบทวน วิเคราะห์ ในปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๒  เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และแผนปฏิบัติ
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การในปี ๒๕๖๔ มีความต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมในข้อ ๔ - ๖  

ภายนอกองค์กร    
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๓. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม  
๔. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-๑๙  ( Covid-19 Disruption) 
๕. มติคณะรัฐมนตรีให้ปรับเปลี่ยนระดับกลุ่มองค์กร ของ สปสช. จากกลุ่ม ๓ เป็นกลุ่ม ๑ 
๖. แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

ภายในองค์กร 
๑. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๒. จุดเน้นการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ สปสช.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๓. ผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ ในปี ๒๕๖๓ 
๔. การประเมินวิเคราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อม (SWOT)  

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐   

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีวิสัยทัศน์ คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ และมีแผนแม่บทภายใต้แผน ทั้งหมด 
๒๓ ประเด็น ๙๔ แผนย่อย  

ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ที่เกี่ยวข้อง 
เช่ือมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สปสช. 
ได้แก่  

ก) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข้อ ๑ การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  
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ข้อ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
ข้อ ๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

ข) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
มีประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล สปสช.  คือ แผนแม่บท

ประเดน็ที่ ๒๐ การพัฒนาบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐ และ แผนแม่บทประเดน็ที่ ๒๑ การ
ต่อต้านทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
พัฒนาในทุกมติิอย่างบูรณาการ รวมทั้งมุ่งเน้นให้คนเป็นศนูย์กลางของการ
พัฒนา เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ 
และความคิดสร้างสรรค์  โดยมียุทธศาสตร์ทีน่ำมาเช่ือมโยงกับการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาล ในสงัคมไทย โดยมีประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงกับแผนปฏิบัติราชการด้านการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล คือ  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทนัสมัย คล่องตัว มีขนาดทีเ่หมาะสม เกิดความคุ้มค่า  และ (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยตุิธรรม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓ 
เนื่องจากการดำเนนิการต้องใช้เวลา ไม่สามารถแล้วเสร็จในระยะเวลาสัน้ได้  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ในการขับเคลือ่นประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มนีโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ที่จะเปน็แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพ่ือปฏิรูปประเทศไทย ให้สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็มศักยภาพใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายในภาพรวม ๔ 
ประการ ได้แก่ 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการ
ใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
๒. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง 
ๆ ผ่านสื่อดิจิทลัเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสม
ต่อการดำเนินชีวิตละการประกอบอาชพีในยุคดิจิทลั 
๔. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใชป้ระโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 และมีกรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการดำเนินการ  ๖ ด้าน (ดังรูป)   สปสช. ได้นำยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาล
ดิจิทัล และยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนากำลังคนใหพ้ร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มาเป็นกรอบในการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพฒันาบคุลากร และกำหนดแผนปฏิบัติการด้านบริหารงานบุคคล โครงการท่ี
รองรับการไปสู่ยุคดิจิทลั เชน่ ระบบ HRIS ซ่ึงมีการดำเนินการต่อเนื่องต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ ถึง ปี ๒๕๖๓ และยังคงต่อเนื่อง
ในปี ๒๕๖๔ ด้วย  รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน ทั่วทั้งองคก์ร และต่อเนือ่งในปี ๒๕๖๔ ด้วย 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยทิศทางและกรอบคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกำหนดเป้าประสงค์ ๓ มิติ คือ “ประชาชนเข้าถึงบริการ”  “การเงินการ
คลังมั่นคง” “ดำรงธรรมาภิบาล” มีตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ๑๐ ตัวช้ีวัด  ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๙ ยุทธวิธี   

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สำนักงานได้ทบทวน แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕” (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยยังคงเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ตามเดิม 
ดังน้ัน แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕” (ฉบบั
ทบทวน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ) เป็นดังภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการของสำนกังานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕”  
(ฉบับทบทวน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ )  

 

“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดนิไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกัน
สุขภาพอยา่งถ้วนหน้าด้วยความม่ันใจ” 

x 

วิสัยทัศน ์ 

 มาตรการ : 
1.1 เสริมสรา้งให้ประชาชน 

(Empowerment) มคีวาม
ตระหนักรู้ด้านสุขภาพ รับรู้ เข้าใจ
วิธีการใช้สิทธิ และไปใช้บริการเมื่อ
จำเป็น 

1.2 จัดกลไกการค้นหากลุ่มเปราะบาง /
ประชาชนที่เข้าไม่ถึงบรกิาร 
(Identify vulnerable &  
underutilization group)  

1.3 เพิ่มกลไกการจัดการเพือ่คุ้มครอง
สิทธผิู้ที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ 
เน้นสื่อสารเชิงรุก (Proactive 
communication & Right 
protection)  

1.4 ทบทวนประเภทและขอบเขต
บริการสาธารณสุข (Review 
proper benefit package) ที่
สอดคล้องตามความจำเป็นของกลุ่ม
เปราะบาง / บริการที่ยงัมีปัญหา
การเข้าถึงบริการ 

 มาตรการ : 
2.1 สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐาน 

(Ensure quality) ส่งเสริมกลไกการ
ประกันคุณภาพหน่วยบริการ 
 พัฒนาความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 
(Strengthen quality board) 
 กำกับติดตามคุณภาพบริการและ
ความปลอดภัย (Monitor quality & 
Patient safety) 

2.2 Ensure adequacy of health 
services สนับสนุนความเพียงพอ
ของบริการและเหมาะสมสำหรบัทุก
กลุ่ม 
 จัดหาบริการให้กับกลุ่มเปราะบาง/
กลุ่มท่ียังมีปัญหาการเข้าถึงบรกิาร 
(Targeting)  
 สนับสนนุการขยายระบบบริการ
ปฐมภูมิในเขตเมือง (Primary health 
care in urban) 
 สนับสนนุการทำงานรว่มกับ กสธ. 
เพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการปฐมภูมิ 
 จัดหานวัตกรรมระบบบริการ
รูปแบบใหม่ๆ (Promote health 
service innovation) 

2.3 สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย ท่ีเน้นชุมชน
เป็นฐาน เพ่ือสนับสนุนการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน 
(Strengthening P&P and 
Health literacy)  

 มาตาการ : 
3.1 ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหา

แหล่งเงินใหม่  (Sustain source of 
finance) เพ่ือความยั่งยืน  

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนฯ (Improve efficiency of 
fund management)  
 ปรับประสิทธิภาพการบริหาร

รายการบริการจ่ายท่ีกำหนดราคา
เฉพาะ 

 ทำแผนพัฒนาการจัดสรร
งบประมาณ (Payment 
development plan) 

 สร้างกลไกให้ผู้ให้บริการตรวจสอบ
กันเอง 

 สนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล การบริการตามท่ีจำเป็น 

 หนุนเสริมใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ
การแพทย์ฯ ในบัญชีนวัตกรรมฯ
(Thailand ๔.๐) 

 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารกองทุน
ฯ ท้องถ่ิน/พ้ืนท่ี  

3.3 สนับสนุนสร้างความกลมกลืนของ
ระบบประกันสุขภาพรัฐ (Encourage 
harmonization)   
 สนับสนุนการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ (ด้าน
หลักประกันสุขภาพ)   
 ขับเคลื่อนบูรณาการระบบบริหาร

จัดการระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 

 มาตรการ :  
4.1 ขยายการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

ระบบของภาคียุทธศาสตร์และผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Expand 
participation & Ownership)  
 ทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับ 

กสธ. UHOSNET ผ่านกลไก
ต่าง ๆ   
 เครือข่ายวิชาชีพต่างๆ เช่น 

การกำหนดมาตรฐาน เง่ือนไข
บริการฯ 
 ขยายความร่วมมือกับอปท. 

เพื่อบรรลุประสิทธิภาพการ
จัดการกองทุนฯ ท้องถิ่น 
 เพิ่มความเข้มแข็งความเป็น

เจ้าของระบบหลักประกนัฯ 
ของเครือข่ายภาคประชาชน ๙ 
ด้าน 
 ขยายการมีส่วนร่วมของภาคี

ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เช่น 
นักการเมือง นักศึกษา  

4.2 จัดระบบ/กลไกการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน  ได้
เสีย/เครือข่ายต่างๆ 
(Stakeholder relation) 

4.3 ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็น
ทั่วไปฯ (Improve hearing 
process) ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย  

4.4 ร่วมมือกับกลไกหลักประกัน
สุขภาพระดับโลก (UHC in 
Global Health) ช่วยขบั 
เคล่ือนยุทธศาสตร์หลัก ประกัน
สุขภาพในประเทศ  

 มาตรการ :  
5.1 เพิ่มขีดความสามารถกลไกอภิบาลใน

ระบบหลักประกันสุขภาพฯ สร้างชุมชน
แห่งความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ
ร่วมกัน (Empower governing body) 
 เสริมศักยภาพความเข้มแข็ง คกก. 
 จัดทำแนวทางดำเนินงานและกำหนด

ความรับผิดชอบร่วมกัน  
 มี Board relation unit เพื่อ

ประสานงาน อำนวยความสะดวก 
 มี Field visiting เพื่อรับฟังปัญหา/ 

สถานการณ์ และข้อเสนอจากพ้ืนที่ 
5.2 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการ

ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ 
(Ensure evidence informed 
decision)  
 จดัตั้งหน่วยงานที่ทำข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ/เพิ่มความเข้มแข็งกลไก
ติดตามประเมินผลให้ตอบโจทย์การใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์และ     คืนข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้อง 
 เพิ่มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการ

จัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
5.3 มุ่งพัฒนาบุคลากร สปสช. (HR Master 

plan & Succession plan)   ให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข  

5.4 เพิ่มการกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบให้ สปสช.เขต
(Decentralization)   

5.5 ทบทวนระบบการบริหารจัดการต่างๆ 
(Revise & Improve management & 
Supporting system)  ใหเ้ป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหาร
จัดการ สภาพแวดล้อม ฯลฯ 

เป้าประสงค์ :            ประชาชนเข้าถึงบริการ      การเงินการคลังม่ันคง           ดำรงธรรมาภิบาล 

๑. ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective coverage)  
๒. การใช้สิทธิเม่ือไปใช้บริการสุขภาพของผู้มีสิทธิ (Compliance rate) 
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  
๔. รายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
๕. รายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรฐับาล 

๖) ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
๗) ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
๘) ความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการทั้งสองคณะ 
๙) ความสำเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง 
๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการประเมินของ ปปช. 

แผนงานที่ ๓ 
สร้างความม่ันใจใน

ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุน

แผนงานท่ี ๑ 
สร้างความม่ันใจในการเข้าถึง
บริการของกลุ่มเปราะบาง และ

กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

แผนงานที่ ๔ 
สร้างความม่ันใจในการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

แผนงานที่ ๕ 
สร้างความม่ันใจใน 

ธรรมาภิบาล 

แผนงานที่ ๒ 
สร้างความม่ันใจในคุณภาพ
มาตรฐานและความเพียงพอ

ของบริการ 
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แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่า “บุคลากร สปสช. เป็นคนดี มีความสุข เก่งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
มีเป้าประสงค์ ให้ สปสช.เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง จึงยังคงสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  (ทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) ในแผนงานที่ ๕ สร้างความ
มั่นใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) มาตรการ ๕.๓ HR Master Plan และ succession plan 
มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี เก่งมีความสุข และมาตรการที่ ๕.๕ ทบทวนระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ (Revise 
& Improve management & Supporting system)  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓ จงึยังคง 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เดิมต่อเนื่อง โดยเพิ่มและปรับแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ เพื่อให้
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ฉบับที่ ๔  บรรลุตามเป้าประสงคท์ี่กำหนดไว้ 

จุดเน้น การดำเนินงานที่สำคัญของแผนปฏิบัติการ สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
แผนปฏิบัติการ สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจุดเน้นที่สำคัญ  ๖ เรื่อง ได้แก่ 

๑. Disruptive P&P Model  
๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) 
๓. Smart NHSO (การพัฒนา

ระบบการลงทะเบียน 
ระบบการจ่ายชดเชย 
ระบบการตรวจสอบ) 

๔. การลดความแออัดใน
โรงพยาบาล เพ่ิมความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการ 

๕. Smart Office 
(ดำเนินการต่อเนื่องในระบบที่เริ่มในปี ๒๕๖๓ (Paperless, Cashless, HRIS, เพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้าน IT) 

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการอภิบาลตาม พรบ. (ความร่วมมือ อปสข / อคม.) 

ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๔ จะมุ่งเน้นการพัฒนา 
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่อง การพัฒนาทกัษะด้านดิจิทลั เพื่อให้ตอบสนองต่อจุดเนน้ ในการพัฒนาระบบต่าง 
ๆ ให้เป็นดิจิทลั (Smart) ซึง่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ที่นำมาเปน็กรอบในการทบทวนแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งมีดำเนินการด้านระบบสารสนเทศด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ โดยส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ให้เข้ามาใช้งาน และ
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ติดขัด ซึ่งระบบนี้เป้าหมายคือการให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการธุรกรรมด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ง่าย ได้ด้วยตนเอง (Self Service)   
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๓ 

การประเมิน วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)  

เพ่ือประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่มผีลต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และนำมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปสช. ให้มีประสิทธิภาพ มาก
ย่ิงขึ้น ดังน้ัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงได้ดำเนินการ SWOT Analysis ดังน้ี 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง – จุดอ่อน) 

พิจารณาสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ สปสช.  ตามหลัก ๗S Model ของ McKinsey   ดังตาราง 

ตารางที่ ๑  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน การบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช. ประจำปี ๒๕๖๓  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S๑ ระบบ (System) W๑ ระบบ (System) 
๑. องค์กร มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยอมรับ ให้

เป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม 1 
๒. ใช้การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ผ่านรูปแบบ คกก./

คทง. มีระบบรับฟังความเห็นของบุคลากรทุกระดับ 
๓. มีโครงสร้างเงินเดือนชัดเจน ระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนมีความถูกต้อง ตรงตามเวลา  
๔. มีระบบการประเมินผลงาน และ KPI ชัดเจนในการ

วัดผล ใช้ประโยชน์ในการบริหารค่าตอบแทน 
๕. มีการพัฒนาระบบสมรรถนะ ท่ีนำมาใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร  
๖. มีความพร้อมด้านงบประมาณ และระบบ IT ท่ีจะ

พัฒนาระบบงานสู่ดิจิทัล 
๗. มีระบบสวัสดิการเกื้อกูลท่ีหลากหลาย สร้างขวัญและ

กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๘. มีช่องทางสำหรับการสื่อสารหลากหลายท้ัง Online 

และเวทีสื่อสารร่วมกับ ผบห.ระดับสูง 

๑. ระบบ HR ภาพรวม : เน้นท่ีงานธุรการ มากกว่างานเชิงวิเคราะห์/
พัฒนาสิ่งใหม่ 

๒. อัตรากำลัง : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังตาม
โครงสร้าง/บทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๓. ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบสมรรถนะ ยังต้องพัฒนาจาก
ข้อเสนอ ลงสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  ท้ังการ
วางแผนพัฒนาบคุลากรตาม Development Roadmap ท่ี
ชัดเจน การวางแผนพัฒนาประจำปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุคดิจิทัล และการใช้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่ม Talent & 
Successor ท่ียังดำเนินการได้เพียงบางส่วน 

๔. HRIS : เพ่ิงวางระบบ ยังต้องส่งเสริมการใช้งาน และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศงานบุคคลท่ี
เป็นความลับ จากการใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service 

๕. ระบบการประเมินผลงานไม่เข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้ปฏิบัติ
ขาดความเข้าใจ 

S๒ โครงสร้าง (Structure) W๒ โครงสร้าง (Structure) 
๑. มีการแบ่งโครงสร้างการทำงานตามสายงาน 
๒. มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน 

๑. โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ใช้มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๖  มีการปรับปรุง
โครงสร้างตามภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปแบบเฉพาะหน้า เป็น
บางส่วน  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๓. มีการกระจายอำนาจการบริหารงาน ทำให้การบริหาร

จัดการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
๔. มีกลไก คกก.HR และ อนุ กก. ภายใต้บอร์ดหลัก ร่วม

ขับเคล่ือน สนับสนุนงานHR 

๒. ไม่ได้ทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรภาพรวมท้ังระบบ ทำให้
หลายงานมีความซ้ำซ้อน ไม่ชัดเจน ทำงานแบบแยกส่วน ขาด
การบูรณาการงานระหว่างกลุ่มภารกิจ 

๓. โครงสร้างองค์กรมีหลายระดับ ทำให้มีข้ันตอนในการดำเนินการท่ีไม่
คล่องตัว 

S๓ กลยุทธ์ (Strategy) W๓ กลยุทธ์ (Strategy) 
๑. แผนยุทธศาสตร์ สปสช. กำหนดทิศทางทุก ๕ ปี มี

การทบทวน และใช้อย่างต่อเนื่อง 
๒. แผนยุทธศาสตร์ สปสช. ให้ความสำคัญกับการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกำหนดเป็น
จุดเน้นยุทธศาสตร์ในแต่ละปี 

๓. มีการใช้ HR Master Plan ท่ีอ้างอิงกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นทิศทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ HR ประจำปี 

- 

S๔ บุคลากร (Staff) W๔  บุคลากร (Staff) 
๑. ยึดม่ันปณิธานการก่อต้ังระบบหลักประกันสุขภาพ

ของ นพ.สงวน ผู้ก่อต้ัง 
๒. มีความเป็นนักวิชาการสูง มีความต้ังใจทุ่มเท ใฝ่รู้ มี

จิตอาสา 
๓. มีสัมพันธภาพท่ีดี เป็นพ่ีเป็นน้อง มีการรวมตัวไม่เป็น

ทางการแบบสมัครใจ ในรูปแบบ ชมรม หรือกลุ่มเพ่ือ
ร่วมขับเคล่ือนการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตาม 
ป้องกันการปฏิบัติท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต 

๔. มีเครือข่ายภายนอก ท่ีสามารถประสานความร่วมมือ
ในการทำงานได้  

๑. ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๖) มีตำแหน่งผู้บริหารจะ
เกษียณอายุงาน ปีละกว่า ๑๐ คน 

๒. กว่า ๒๕ % อยู่ในช่วงอายุ ๕๐ - ๕๙ ปี มีความเสี่ยงในการ
วางแผนพัฒนาเพ่ือทดแทนไม่ทัน 

๓. ต้องการเห็นเส้นทางความก้าวหน้า การปรับโครงสร้างตำแหน่ง 
/ โครงสร้างเงินเดือน ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกลุ่ม
องค์กร 

๔. ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากไม่ได้รับคา่ตอบแทน
พิเศษ มาเป็นเวลากว่า ๕ ปี  

๕. ภาระงานมาก เกิดภาวะเครียด ส่งผลต่อสุขภาพ และความสุขใน
การทำงาน 

๖. การรักษา และดึงดูดผู้ปฏิบัติงานท่ีมีศักยภาพให้อยู่ในองค์กร 
๗. ยังมีความเข้าใจท่ีไม่เพียงพอ ในนโยบาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในงาน 

HR ท่ีเปลี่ยนแปลง 
S๕ ทักษะ (Skill) W๕ ทักษะ (Skill) 
๑. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และ

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๑. ผู้ปฏิบัติงาน มี Mind Set พ้ืนฐานความเข้าใจและความสามารถ

เร่ือง Digital Transformation ไม่เท่ากัน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๒. บุคลากรคุ้นชินกบัการทำงานเชิงลึก ในส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
๓. มีความสามารถในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย

ท้ังส่วนของวิชาชพี และ ภาคประชาชน 
๔. สามารถตอบสนองนโยบายใหม่และเร่งด่วนได้ดี  

๒. ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะงานเชิงกว้าง (ทำงานได้เฉพาะส่วนท่ี
รับผิดชอบ) การมองงานภาพรวมทั้งระบบ การบูรณาการงาน 
ทักษะเฉพาะในตำแหน่งงาน ทักษะภาษาอังกฤษ 

๓. ผู้บริหาร ขาดทักษะในการบริหารงานท่ีรอบด้าน โดยเฉพาะด้าน 
HR กฎหมาย รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  

๔. ผู้ปฏิบัติงาน HR ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะงาน HR 
Admin มากกว่างานวิเคราะห์พัฒนาระบบ ทำให้การบริหารบุคคล
ขับเคลื่อนได้ช้า   

๕. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการทำงานยุค 4.0 มีความพร้อม
ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่ดี
เท่าท่ีควร 

S๖  สไตล์ (Style) W๖  สไตล์ (Style) 
๑. ผู้นำมีความยืดหยุ่น และมีความใส่ใจผู้ปฏิบัติงาน  
๒. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

(Collaboration) การตัดสินใจร่วม และการนำ
ร่วมกัน (Collective decision & Leadership) 

๓. ผู้บริหารมีความระมัดระวังในการใช้อำนาจ ในการ
ตัดสินใจ มิให้เกิดการร้องเรียนในการปฏิบัติงาน 

๔. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการดูแลขวัญและ
กำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  

๕. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มุ่งงานสูง สามารถตอบสนอง
นโยบายเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว 

๖. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาเพิ่มประสิทธิภาพของงาน กำหนดเป็นจุดเน้นใน
แต่ละปี รวมท้ังส่งเสริมความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเป็นตัวตนสูง 
๒. ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารบุคคล ตีความในข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ออกเป็น
การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 

๓. มุ่งหวังผลงานมาก จนละเลยคุณภาพชีวิต/ความสุขของผู้ร่วมงาน 
ขาดการมองผลสำเร็จของงานภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน 

๔. ทำงานเชิงลึกจนไม่สามารถทดแทนกันได้ รวมถึงงานท่ีซับซ้อนและ
ใช้ทักษะเฉพาะ 

๕. มีการมอบหมายงานตามตัวบุคคล ไม่ได้มอบหมายตามบทบาท
หน้าท่ีตามโครงสร้าง   

๖. ทำงานตอบสนองงานเร่งด่วน/แกป้ัญหาเฉพาะหน้า มากกว่า
วางแผนงานเชงิระบบในระยะยาว 

๗. ใช้เวลาในการประชุมในการทำงานเร่ืองต่าง ๆ มากเกินไป
ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับงานหลักท่ีรับผิดชอบมากกว่าการ
พัฒนาตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมขององค์กร 

S๗  ค่านิยมรว่ม (Shared Values) W๗  ค่านิยมรว่ม (Shared Values)  
๑. มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (ACCEPT) เป็น

วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน และมีการนำมาใช้ใน
การประเมินผลงานเพื่อพัฒนา 

๒. บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความเป็น สปสช. ท่ีได้
ทำงานเพ่ือประชาชน   

๑. ค่านิยมท่ีองค์กรคาดหวังยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรอย่างเต็มท่ี 
เกิดค่านิยมเฉพาะกลุ่มท่ีอาจเป็นค่านิยมไม่พึงประสงค์  

๒. ไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร  
๓. การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม/การปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ไม่เป็น

รูปธรรม ไม่ต่อเนื่อง 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  (โอกาส – อุปสรรค) 

ดำเนินการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สปสช.  ตามหลัก PEST Analysis  ดังน้ี 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช. ประจำปี ๒๕๖๓ 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O๑ การเมือง (Political) T๑ การเมือง (Political) 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นการให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง มีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี เก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ร่วมต่อต้านการทุจริต  

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉ.๑๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  

๓. รัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

๔. นโยบายระดับประเทศให้ความสำคัญ สนับสนุน ระบบ
หลักประกันสุขภาพในเวทีโลก 

๕. รัฐมีทิศทางนโยบายท่ีจะขยายระยะเวลาเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรรัฐ 

๑. กฎหมายและ พ.ร.บ.ใหม่ ๆ ส่งผลต่อการ
ดำเนินการขององค์กรท่ีต้องทบทวน/บริหาร
จัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง (พ.ร.บ.ปฐม
ภูมิ, พ.ร.บ.ดิจิทัล พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล 

๒. มติ ครม. ให้ ก.พ.ร. ควบคุมค่าใชจ้่ายด้าน
บุคลากรขององคก์ารมหาชน ไม่ให้เกิน ๓๐ % 
ของงบค่าใช้จา่ยตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับ
อนุมัติจากบอร์ด 

๓. ความไม่ชัดเจนในการขยายอายุเกษียณราชการ
ท้ังระบบ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการจ้างงานท่ี
เหมาะสมและการเตรียมความพร้อมในเร่ืองต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 

O๒ เศรษฐกิจ (Economic) T๒ เศรษฐกิจ (Economic) 
๑. การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อโควิท-19 ส่งผลให้หน่วยงาน

เอกชนปิดกิจการ  ทำให้มีโอกาสได้ผู้ร่วมงานใหม่ในหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ิมขึ้น  

๒. องค์กรมีโอกาสท่ีจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการรับบริหารการจ่าย
ชดเชยให้หน่วยงานภายนอก  

 
 
 

๑. ภาวะเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิท-
19 ทำให้เกิดสภาวะฝืดเคือง การเสนอบอร์ด
เพ่ือเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนสวัสดิการ ทำได้ยากขึ้น  

๒. ครม. เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน ให้เหมาะสม คุ้มค่า ไม่เป็นภาระ
กับรัฐบาล 

๓. สำนักงบประมาณ จัดสรรงบบุคลากร ให้น้อย
กว่าท่ีองค์กรเสนอ (ขาข้ึน) 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๓. การแข่งขันของตลาดแรงงาน เร่ืองค่าตอบแทน 

สวัสดิการ ทำให้การสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
และประสบการณ์สูงเข้าสู่องค์กรได้ยากข้ึน  

๔. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของบุคลากรสูงข้ึน เกิด
หนี้สินมากข้ึน ความสุขในการทำงานลดลง 

O๓ สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural) T๓ สังคมและวัฒนธรรม (Social and 
cultural) 

๑. วิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal ส่งผลให้หน่วยงานต้อง
ปรับเปล่ียนวิถีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี  การใช้ระบบ 
Onlineเกิดรูปแบการปฏิบัติงาน WFH  และมีแนวโน้มเป็นวิถี
การทำงานปกติต่อไป  

๒. สังคมประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนา
คนแบบก้าวกระโดด  

๓. สังคมไร้พรมแดนจากเทคโนโลยี ทำให้เกิดวัฒนธรรมเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา  

๔. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.เฉพาะ และมี
การหนุนเสริมการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี  

๕. มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ 
๖. สปสช. เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ นานาชาติให้ความ

สนใจมาศึกษาดูงานระบบหลักประกันฯ ของ สปสช. มากข้ึน  
๗. ผู้ท่ีอายุเกิน 60 ปี ยังคงมีสุขภาพดีสามารถทำงานได้ต่อไป ทำให้

สามารถจ้างผู้เกษียณอายุท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีองค์กรต้องการ
และขาดแคลนต่อไปได้ 

๑. วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ท่ีเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์โควิด ทำให้การมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการ
ได้ยากข้ึน   

๒. การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้ต้องเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านผู้
สูงวัย มากข้ึน 

๓. ความไม่ชัดเจนของการขยายอายุเกษียณเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถวางแผน
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับได้ 

O๔ เทคโนโลยี (Technological) T๔ เทคโนโลยี (Technological) 
๑. การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผลักดันให้การ Disruptive 

นำเทคโนโลยี และระบบ Online มาใช้ในการปฏิบัติงานเข้าสู่
รัฐบาลดิจิทัล เร็วข้ึน  

๒. ก.พ. กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนากำลังคนให้
พร้อมสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๓. เร่ิมมีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ด้านดิจิทัล (GCIO) และ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

๑. องค์กรมีความเสี่ยงท่ีจะปรับเปลี่ยนไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเตรียมความพร้อม 
ทักษะดิจิทัลของบุคลากร  การปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ทักษะ ความรู้ของบุคลากร ต้องใช้เวลาและความ
ร่วมมือ 

๒. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท่ีรวดเร็ว แต่การ
ปรับตัวขององค์กร และบุคลากร ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๔. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนดิจิทัล ๒๐ ปี 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามทิศทางประเทศไทย 
๔.๐ 

๕. การนำ Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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๓.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)  

การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี ๒๕๖๒ ประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เรียกว่า 
TOWS Matrix มาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยนำ
ผลการประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
TOWS Matrix เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การ
พัฒนาต่อไป ดังตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อม และ
มาตรการที่เกิดจากความสัมพันธ์  

 
 จุดแข็ง (S) 

       S1 ระบบ (System)         S5 ทักษะ (Skill) 
       S2 โครงสร้าง (Structure)  S6 สไตล์ (Style) 
        S3 กลยทุธ์ (Strategy)      S7 ค่านิยมร่วม 
        S4 บุคลากร (Staff)          (Shared Values) 

จุดอ่อน (W) 
W1 ระบบ (System) W5 ทักษะ (Skill) 
W2 โครงสร้าง (Structure) W6 สไตล์ (Style) 
W3 กลยุทธ์ (Strategy)  W7 ค่านิยมร่วม 

W4 บุคลากร (Staff)    (Shared Values) 

 

โอกาส (O) 
O1 การเมือง 
(Political) 

O2 เศรษฐกิจ 
(Economic) 
O3 สังคมและ

วัฒนธรรม (Social 
and cultural) 
O4 เทคโนโลยี 

(Technological) 

 
SO Strategy: 
มาตรการเชิงรุก 

ใช้จุดแข็งและโอกาสในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

 
*WO Strategy:  
มาตรการเชงิแก้ไข 

พัฒนาจุดอ่อนจากโอกาส 
ที่มีให้เกิดประโยชน์ 

โอกาส (O) 
O1 การเมือง 
(Political) 

O2 เศรษฐกิจ 
(Economic) 
O3 สังคมและ

วัฒนธรรม (Social 
and cultural) 
O4 เทคโนโลยี 

(Technological) 
อุปสรรค (T) 

T1 การเมือง 
(Political) 

T2 เศรษฐกิจ 
(Economic) 
T3 สังคมและ

วัฒนธรรม (Social 
and cultural) 
T4 เทคโนโลยี 

(Technological) 

 
 

ST Strategy: 
มาตรการเชิงป้องกัน 

นำจุดแข็งมาพัฒนาเพ่ือลดอุปสรรค 

 
 

WT Strategy: 
มาตรการเชิงรับ 

พัฒนาลดจุดอ่อนและอุปสรรค  

อุปสรรค(T) 
T1 การเมือง 
(Political) 

T2 เศรษฐกิจ 
(Economic) 
T3 สังคมและ

วัฒนธรรม (Social 
and cultural) 
T4 เทคโนโลยี 

(Technological) 
 

 
 



๓๖ 
 

ตารางที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเทคนิค TOWS Matrix 
 Strengths – S 

๑. องค์กร มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยอมรับ ให้เป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม 
๑ 

๒. มียุทธศาสตร์องค์กรกำหนดทิศทางทุก ๕ ปี มีแผนยุทธศาสตร์ HR และมี
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๓. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๔. มีกลไกต่าง ๆในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
๕. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
๖. มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (ACCEPT) เป็นวัฒนธรรมในการทำงาน

ร่วมกัน 
๗. บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความเป็น สปสช. ท่ีได้ทำงานเพ่ือประชาชน 
๘. มีการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการ แบบสมัครใจ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ

ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตาม ป้องกันการปฏิบัติท่ีสุ่มเสี่ยงให้ก่อการ
ทุจริตในองค์กร 

Weaknesses – W 
๑. ในช่วง ๔ ปีจากนี้จะมีผู้เกษียณในตำแหน่งบริหาร จำนวนมาก ปีละ ๔  - 

๗  คน 
๒. ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบสมรรถนะ ยังต้องพัฒนาจากข้อเสนอ 

ลงสู่การปฏิบัติ ท้ังการวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม Development 
Roadmap ท่ีชัดเจน การวางแผนพัฒนาประจำปี เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร และการใช้เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยเฉพาะ
กลุ่ม Talent & Successor ท่ียังดำเนินการได้เพียงบางส่วน 

๓. โครงสร้างองค์กรใช้มานาน ไม่ได้ทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร
ภาพรวมท้ังระบบ หลายงานมีความซ้ำซ้อน ไม่ชัดเจน ทำงานแบบแยก
ส่วน ขาดการบูรณาการงานระหว่างกลุ่มภารกิจ 

๔. ขาดทักษะเฉพาะในตำแหน่งงาน2  และทักษะในการบริหารงานท่ีรอบ
ด้าน สำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
กฎหมาย  

๕. ระบบ HRIS เพ่ิงวางระบบ ยังต้องส่งเสริมการใช้งาน และเฝ้าระวังความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศงานบุคคลท่ีเป็นความลับ 
จากการใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service 

๖. การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ยังไม่เป็นรูปธรรม และยังไม่มี
กลไกในการขับเคลื่อน 

Opportunities – O 
๑. วิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ

ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี  การใช้ระบบ Onlineเกิดรูปแบการปฏิบัติงาน 
WFH  และมีแนวโน้มเป็นวิถีการทำงานปกติต่อไป  

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ๖ การปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี ๑๒  เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  

๓. รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ พัฒนา
คนแบบก้าวกระโดด  

๔. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.เฉพาะ และมีการหนุน
เสริมการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี  

๕. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ตามทิศทางประเทศไทย 
๔.๐ ทำให้เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ทุกที ทุกเวลา 

๖. การตรวจพบว่า มีการเบิกจ่ายชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเท็จ 

 
มาตรการเชิงรุก (SO Strategy)  

๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการส่ือสารแก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมความ
เข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 

มาตรการเชิงแก้ไข (WO Strategy)  
๑. พัฒนาประสทิธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารบุคคล โดย

หลักธรรมภิบาล  ตอบสนองทศิทางประเทศไทย ๔.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการมีส่วนร่วม เป็นทีย่อมรบัของ
บุคลากร  และใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือ่งมือ
คุณภาพทีเ่หมาะสม 

๒. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่มี
สมรรถนะสูง  ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็น Professional ฉ ในงาน
สำคญั ๆ เช่น งาน Audit 

๓. สร้างเสรมิขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขในการ
ทำงาน เพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กร 

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศงานทรพัยากรบุคคล เพือ่ใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจระดับสายงาน และเชิงกลยุทธ์  

๕. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรมีพฤติกรรมตามคา่นิยมองค์กร 
สร้างวฒันธรรมที่เป็นมอือาชีพ สู่การสรา้งนวตักรรม 

Threats – T 
๑. กฎหมายและ พ.ร.บ.ใหม่ ๆ ส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรที่

ต้องทบทวน/บริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง (พ.ร.บ.
ปฐมภูมิ, พ.ร.บ.ดิจิทัล พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๒. มติ ครม. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ให้
เหมาะสม คุ้มค่า ไม่เป็นภาระกับรัฐบาล 

๓. การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเร่ืองค่าตอบแทน สวัสดิการ ทำ
ให้การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ทำได้ยากขึ้น 

๔. องค์กรมีความเสี่ยงที่จะปรับเปล่ียนไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี การเตรียมความพร้อม ทักษะดิจิทัลของบุคลากร  
การปรับเปล่ียนวิธีการ ทักษะ ความรู้ของบุคลากร  

๕. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่รวดเร็ว แต่การปรับตัว
ขององค์กร และบุคลากร ไม่ทันต่อการเปลีย่นแปลง

 
มาตรการเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

๑. วางแผนการบริหารความเสีย่งเพือ่การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธภิาพ 

๒. ส่งเสริมคณุภาพชีวิต และสร้างสุขในการทำงาน  

 
มาตรการเชิงรับ (WT Strategy) 

 

 
 



๓๗ 
 

สนใจของบุคคลสายสาธารณสุข ที่จะทำงานกับ สปสช. 
น้อยลง 

๖. ค่าครองชีพสูงข้ึนทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของ
บุคลากรสูงข้ึน เกิดหน้ีสนิมากข้ึน  

๗. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยีมาก 
ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลลดลง 

 
จาก สถานการณ์ปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ บริบท/ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ผล

การดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สปสช. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยเทคนิค TOWS Matrix พบว่า  ระบบบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล สปสช. ในปัจจุบัน ยังมีโอกาสพัฒนามาก 
ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกหลายเรื่องเปน็โอกาสทีจ่ะนำมาใช้ในการลดจุดอ่อนที่มี  รวมทั้งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้
การปรับเปลี่ยน พัฒนาได้เรว็ย่ิงขึ้น เช่น วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สง่ผลให้การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล ได้รวดเร็ว
ขึ้น การพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและดำเนินการมากขึ้น สถานการณ์ที่ตรวจพบว่าหน่วยบริการ
เบิกจ่ายชดเชยเงินสร้างเสริมสขุภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นต้น 

ดังน้ัน แนวทางการพัฒนา /กลวิธีที่ใช้ในปี ๒๕๖๓ จึงยังเป็น “กลวิธีเชงิแก้ไข (WO Strategy)”  พัฒนาจุดอ่อน
โดยใช้โอกาสที่มีจากภายนอกเป็นตัวกระตุ้น เร่งรัดการพัฒนา  เพื่อปรับปรุงระบบบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล เพิ่มขึน้  ซึง่เป็นกลวิธีที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาถึง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ประกอบด้วย     

๑. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารบุคคล โดยหลัก ธรรมภิบาล  ตอบสนองทิศทางประเทศไทย ๔.๐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ โดยการมีส่วนร่วมให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร  ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือ
คุณภาพที่เหมาะสม 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ                     
สู่การสร้างนวัตกรรม  

๓. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร  สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. สร้างเสริมขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทำงาน เพ่ือยกระดับความผูกพันต่อองค์กร 
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจระดับสายงาน และ

เชิงกลยุทธ์  

จาก ๑) ทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ ๖ ที่มุ่งเน้นการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ  ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในยทุธศาสตร์ ๔ ที่เน้นการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิตัล และยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล  ที่กำหนดว่า
หน่วยงานรัฐต้องพัฒนาหน่วยงานให้เป็นดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล  รวมกับ ๓) จดุเน้นการดำเนินการ
ของสำนักงานในปี ๒๕๖๔ ทีต้่องการการพัฒนาสำนักงานให้เป็นสำนักงานที่กะทัดรัด นำเทคโนโลยีมาช่วยในการ



๓๘ 
 

ดำเนินงาน ลดการใช้กระดาษ (Paperless)  พัฒนาการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถดำเนินการได้เอง (Self Service)  
และพัฒนาประสิทธิภาพด้าน IT รวมทั้ง ๔) ผลการดำเนิน ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และ ๕) วิเคราะห์ SWOT แล้ว 
พบว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการในปี ๒๕๖๔  เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร ด้านดิจิทัล ส่งเสริม
การใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองการเป็นสำนักงานดิจิทัล ทศิทางของ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้นของสำนักงาน เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ ๕ ของแผนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ต้องการ
ให้ สปสช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสงู  

ดังน้ัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การบริหารทรัพยากรบคุคล จึงมุ่งเนน้การพฒันาตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในสว่นโครงสร้าง อัตรากำลงัคน  รูปแบบการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะที่สนบัสนุนการทำงานแบบ Digital ตามวถีิ New Normal ภายใต้บริบทองค์กรมหาชน
กลุ่ม ๑ และรองงานแผนปฏิบัติราชการของ สปสช. โดยเร่งพัฒนาผูป้ฏิบัติงานใหมี้ทักษะ สมรรถนะในการเปน็มือ
อาชีพด้านหลกัประกันสุขภาพในมิติต่าง ๆ  (Professional UC) ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น 
ด้านการตรวจสอบ (Audit)  รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบงานสารสนเทศงานบริหารบุคคลด้วยตนเอง เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และความสุขในการทำงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓   

โดยมีจุดเนน้ในแผนปฏิบัติการป ี๒๕๖๔ คอื HR New Normal to Digital Transformation for 
Professional UC ภายใต้บริบทองค์กร ดังน้ี 

ก. ทบทวน / ปรบัปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง ค่าตอบแทน สวัสดิการ รูปแบบการปฏิบัติงาน การจ้างงานที่
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทองค์กรและวิถี New Normal  

ข. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ทั้งด้านระบบการพัฒนาบุคลากร (UC Education Online) การพัฒนา
ทักษะผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทดแทนตำแหน่ง ผู้ที่มศีักยภาพโดดเด่น ให้เป็น Professional UC ตามยุทธศาสตร์
องค์กร รวมทั้งงานท่ีจำเป็นเร่งด่วน เช่น งานตรวจสอบ (Audit)   

ค. ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคคล Online  เพ่ือใช้ประโยชน์ ในการยกระดับงานบริหารและ
พัฒนาบุคคลากร 

โดยมีตัวช้ีวัดจุดเน้น ปี ๒๕๖๔ – ๖๕  ได้แก่  
๑. มีระบบและแผนการพัฒนาบุคลากร ในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์องค์กรและการเปลี่ยนแปลง 
๒. มีฐานข้อมูลบุคลากรที่จะใช้ในการดำเนินการ การตัดสินใน และการวางแผน 
๓. ระดับความสุขในการทำงานระดับองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร เพ่ิมขึ้น 

จะเห็นได้ว่า การดำเนนิการตามจุดเนน้ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ จากแผนปฏิบัติราชการด้านบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีทบทวนในปี ๒๕๖๓ นี้ เป็นการปรับระบบการทำงานโดยใช้ดิจิทัล ปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานให้กะทัดรัด เหมาะสมกับสถานการณ์ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน สปสช. มีเปน็มืออาชีพด้านหลักประกันสขุภาพ 
และมีทักษะดิจิทัลที่จำเป็น  ซ่ึงสอดคล้อง เชื่อมโยง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และเปา้ประสงค์ของแผนปฏิบัติ
ราชการของ สปสช.ข้อ ๙ ระดับความสำเร็จการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และข้อ ๑๐ ร้อยละการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ปปช.)  และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 



๓๙ 
 

๖ การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นที่ ๒๐ การพัฒนาบรกิารประชาชน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
 การดำเนินการในเรื่องเหล่าน้ีต้องอาศัยเวลา และดำเนินการอย่างต่อเน่ือง   ดังนัน้ แผนปฏิบัติราชการด้าน
บริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓) จึงยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง  เพียงแต่
มีการจำเพาะเจาะจงในประเด็นที่ต้องการเน้น และพัฒนามากขึ้นในด้านของโครงสร้างที่เหมาะสม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านหลักประกันสขุภาพ สู่สังคมดิจิทัล ตามวิถชีีวิตใหม่ (New Normal) ภายใต้บริบทองค์กร
มหาชนกลุ่มที่ ๑ สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ สปสช.และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยยังคงให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความผูกพันและความสุขในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเน่ือง 
  
 
  



๔๐ 
 

๔ 

บทสรุป 
       

๔.๑ ความเชือ่มโยงของแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล กับประเด็นตา่ง ๆ 

จาก กรอบ/ประเด็นที่นำมาใช้ในการทบทวน ในบทที ่๒ - ๓  พบว่า แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓) มคีวามสอดคล้อง 
เช่ือมโยงกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๔.๑.๑ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๖๘๐ ในยทุธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็น ๑.๑) การ
ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม  ๑.๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ และ ๑.๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แผนแม่บทที ่๒๐ 
การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ือให้องค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกิจ  มีความ

ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นคนดี เก่ง มีความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักคุณธรรม มคีวาม
โปร่งใส ปลอดจากทุจริต  ซึ่ง วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการดา้นบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล สปสช. พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ก็เปน็ไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

๔.๑.๒ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ ๑๒ ที่นำหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐  ซึ่งกรอบแนวคิดแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   สปสช. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๑) ก็ได้เพ่ิม

กรอบแนวคิดทั้ง ๒ เรื่องให้ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

๔.๑.๓ ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
สปสช. ฉบับที ่๔  ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓   ดังนี้ 



๔๑ 
 

  แผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพ สปสช. ฉบับท่ี ๔  

(ฉบับทบทวน ๒๕๖๓) 

แผนปฏิบัติราชการด้านการระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓) 

 
ความสัมพันธ์ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ๕ สร้างความม่ันใจในระบบ
ธรรมาภิบาล  
ยุทธวิธี ๕.๓ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
สปสช. ให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

กำหนดเป้าหมายของแผนไว้คือ “บุคลากร 
สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”   

เป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการ ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธวิธี
ของแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

เป้าประสงค์ ข้อ ๙)  ความสำเร็จของการเป็นองค์กร
ประสิทธิภาพสูง     
๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานตามมาตรฐานการประเมิน
ของ ป.ป.ช. 

สปสช.เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล และมี
สมรรถนะสูง  วัดจาก 
๑) ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูง
ตามเกณฑ์ ก.พ.ร. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐      
๒) ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ 
ป.ป.ช. (ITA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐   

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

จุดเน้นเพ่ิม
จาก

สถานการณ์ 

แผนปฏิบัติการเน้นเรื่องการตรวจสอบการ
จ่ายชดเชยแก่หน่วยบริการ 

แผนปฏิบัติมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความเป็นมืออาชีพในงานด้านการ
ตรวจสอบชดเชย (Audit) 

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ส่วนกลวิธีของแผนปฏิบัติราชการด้านบรหิารและพัฒนาทรัพยากร สง่เสริมสนับสนนุให้การดำเนนิการ 
ตามแผนปฏิบติัราชการพัฒนาระบบหลักประกัน สามารถขับเคลื่อนและดำเนนิการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด ซึ่ง
การดำเนินงานตามกลวิธีทั้ง ๓ ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะช่วยสง่เสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้โครงการ กิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้  ดังน้ี 

กลวิธี S๑ : สง่เสริมวัฒนธรรมการทำงาน
เพื่อไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะ
สูงอย่างต่อเนือ่ง  ที่เป็นการการส่งเสริมเรือ่ง
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สจุริต การเฝ้าระวังความ
เสี่ยง การมีวัฒนธรรมการทำงานคุณภาพอยู่ใน
งานประจำ และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ACCEPT ใหม้คีวามรับผิดชอบ ความคิด

สร้างสรรค์ มีใจบริการผู้อ่ืน การมีประสิทธิภาพในการทำงาน วางแผน และทำงานเป็นทีม  ล้วนเป็นส่วนที่จะผลกัดันให้
เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของงานที่รับผิดชอบ บรรลุเป้าหมาย และไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถภาพสูง
ได้  

กลวิธี S๒ : พฒันาการบริหารทรพัยากรบคุคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง  
กลวิธีน้ีแบ่งเป็น ส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้ังแต่การวางแผนอัตรากำลัง ภายใต้บริบทองค์กร และภาระงานที่
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ปรับเปลี่ยน การสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางที่กำหนด
โดยการมีส่วนร่วมของ กลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือให้มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ    

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะเน้นการพัฒนาทักษะ สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพในงาน
หลักประกันสขุภาพ (Professional UC) เช่น ในด้านการตรวจสอบ (Audit) เพ่ือรองรับภารกิจหลักที่เพ่ิมเติมมาจาก การ
ตรวจพบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่ยังมี Gap ในงานที่รับผิดชอบจากการ
ประเมิน IDP ของตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ทั้งรูปแบบการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสอนงาน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  (OJT) การพัฒนาผู้บริหารใหม่ โดยการอบรมภายนอก เพ่ือ
สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน  โปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (OJT)  รวมทั้งการประเมินและพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานที่รับผิดชอบในแต่ละบทบาท
หน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายได้  

กลวิธี S๓ : เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานสนับสนนุการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข จะเป็น
ส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ในประเด็น ต้ังแต่ เรื่องของสถานที่
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมอื ที่ต้องมีอย่างเพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติงานตามวิธี New Normal  และการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมดิจิทัล รวมทั้ง สนับสนุนสวัสดิการ ค่าตอบแทน วัฒนธรรม
องค์กร เสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผูป้ฏิบัติงานมีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส  มีผลปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

๔.๑.๔  เชื่อมโยงกับในแผนปฏิบัติการ สปสช.ประจำปี ๒๕๖๔  ที่เน้นการพัฒนาองค์กรสู่ความทนัสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีมาสนับสนุน ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ เป็น Smart Office สำนักงานดิจิทัล โดย
แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปี ๒๕๖๔ เน้นการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมกับวิถี 
New Normal และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักประกันมืออาชีพ (Professional UC) ในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านการตรวจสอบ (Audit) ด้านออกแบบการบริหารกองทุน งานการบริหาร ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือจะ
สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๆ เช่นการกำหนดสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ การบริหารงาน บริหารคน ได้ตามท่ีได้รับการ
ปรับเป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม ๑ และสอดคลอ้งตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  การใช้ระบบข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Self service) เพ่ือให้ได้ขอ้มูลที่เป็นปัจจบัุน และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
และลดการใช้กระดาษในสำนักงาน (Paperless) การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งการสร้าง
ขวัญกำลังใจ และความสุขในการทำงาน ที่ดำเนินการต่อเน่ืองจากปี ๒๕๖๓  

โดยสรุป แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มี 
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ความสอดคลอ้ง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์พฒันาระบบหลกัประกันสุขภาพ ฉบับที่ ๔  จุดเน้นแผนปฏิบัติการ สปสช. ประจำปี ๒๕๖๔ รวมทั้งสอดรับ
กับบริบทองคก์ร และสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ 

ส่วนการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์ จดุแข็ง จุดอ่อน และโอกาส ทีม่ผีล 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ในบทที่ ๓  พบว่า กลยุทธก์ารบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่ควรใช้ คือ “กลยุทธ์
เชิงแก้ไข” แก้ไขจุดอ่อน โดยใช้โอกาสจากภายนอก เช่น วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การเป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม ๑ ทศิ
ทางการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นโยบายประเทศไทย ๔.๐ การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี
สำนักงานดิจิทัล และนวัตกรรมในการสร้างผลงาน ซึ่งสถานการณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๖๓) มีการพัฒนา และเร่ิมใช้ระบบข้อมลูการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระบบ Sabuy  ส่วนระบบข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรยังจะต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบ Sabuy ต่อไป  

ดังนั้น แผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรพัยากร ประจำปี ๒๕๖๔ จึงมีจุดเน้นในเรื่อง การ 
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องรองรับกับการเป็นองค์กรมหาชนกลุม่ ๑ และรองรบัการทำงานแบบ 
New Normal อีกทั้งจะต้องนำระบบสมรถนะที่มีการทบทวนและพัฒนาในปี ๒๕๖๓ มาสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. มีความเป็นมืออาชีพในงานหลักประกันสุขภาพในด้านต่าง ๆ  และมีสมรรถนะเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน  ส่วนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล ที่ได้พัฒนาในปี ๒๕๖๓ ใน ๕ 
ด้านสำคัญ3  ทีส่ามารถให้บรกิารด้วยตนเอง (self Service) จะต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้งาน และนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการดำเนินงาน วางแผน และตัดสินใจในในระดับสายงาน และเชิงกลยุทธ์ให้ดีย่ิงๆ ขึ้น 

๔.๒ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของแผน 

สภาวะปัจจุบัน ปัจจัยสำคญัทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี  ๒๕๖๔  คือ นโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่ชัดเจน ของเลขาธิการ สปสช. ที่เป็นแนวทางการดำเนินงานสำคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๕   ได้แก่   

๑. ให้ความสำคญักับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการนำวัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้งานจากการ
ปฏิบัติงานจริง และการสร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานภายนอก  

๒. ให้ความสำคญักับการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนด ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน (บทบาท โครงสร้าง อัตรากำลัง)   

๓. สนับสนุน ส่งเสริมการปรับสทิธิประโยชน์และสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ 
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน  

 
3 ฐานข้อมลูบคุลากรท่ีสําคญั ๕ ด้านประกอบด้วย ๑. ข้อมลูสว่นบคุคล ๒. ข้อมลูการทํางาน ๓. ข้อมลูการพฒันาของบคุลากร ๔. ข้อมลูเร่ือง
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ๕. ข้อมลูอตัรากาลงั 
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๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส  

นอกจากน้ี ยังมีกลไกที่เก่ียวข้อง คือ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ  ทำหน้าที่ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายและพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งมคีณะอนุกรรมการ 
จัดทำข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน  ซึ่งเป็นอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด
หลักฯ) ที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยผลักดัน นโยบาย การดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มคีวามก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
 

๔.๓ แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
      (ฉบับทบทวน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

 จากการทบทวนสถานการณดั์งกล่าวทั้งหมด จะเห็นว่า แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕4 ที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล สปสช.มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี น้ัน เริ่มเห็นผลสัมฤทธ์ิ
ในบางส่วนของแผน และยังมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ 
สปสช. ต่อไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงคงใช้แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ ทั้งทศิทาง เปา้หมาย และกลวิธีดำเนนิการเดิม ๓ กลวิธี และเพิ่มเติมในจุดเน้น เรื่องการพัฒนาระบบการ
พัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ซึ่งเป็นแผนหลกัของการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ ๑๒   

 กลวิธีดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประกอบด้วย 

๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่นำไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง (Promote 
Culture to Good Governance) 

๒. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง (Develop 
HRM & HRD to HPO) 

๓. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข (Strengthen Structure & Basic Factor for Engagement) 

 
4 คือแผนยทุธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ท่ีคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ เห็นชอบเม่ือ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการเปล่ียนช่ือ และระยะเวลา ในการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ เม่ือปี ๒๕๖๒   



๔๕ 
 

 เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเรื ่องที ่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการที่จะเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม  แต่ละกลวิธีจะมีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่
ต้องดำเนินการ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔) ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ยึดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ที่ต้องการให้เกิดระบบอภิบาลดี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะ
ดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 
ต่อไป 

แผนปฏบิัตริาชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  (ฉบบัทบทวน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

 

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เกง่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 มาตรการ : 
 ๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
       การทำงาน เพื่อไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล   
       และมีสมรรถนะสูง 

 มาตรการ : 
 ๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กร 
       สมรรถนะสูง ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐ 
 ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
       บริหารบุคล อยา่งมีธรรมาภิบาล 
 ๒.๓ ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากำลังให้  
       เหมาะสมกับบทบาท และสถานการณ ์

มาตรการ : 
 ๓.๑ การเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
       มีความสุขในการทำงาน   
 ๓.๒ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร  
 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน 
       ทรัพยากรบุคคล  (IHR) 

เป้าประสงค์ :            สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสงู   

๙. ความสำเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง => ประเมินองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ก.พ.ร.ในระดับ Advance (เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐)     
๑๐.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน => ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ ITA ในระดับ A (85-94.99) (เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐) 
 

แผนงานท่ี ๓ 
S๓- เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการ

ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข 
(Strengthen Structure & Basic Factor for 

Engagement) 

แผนงานท่ี ๑ 
S๑- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานท่ีนำไปสู่องค์กรท่ี

มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง  
(Promote Culture to Good Governance) 

แผนงานท่ี ๒ 
S๒- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 

(Develop HRM & HRD to HPO)

 ตัวชี้วัด  
๑. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
๒. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการเป็น

องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง (IIT) 
๓. คะแนนผลการประเมินตนเอง PMQA อยู่ใน

ระดับ Advance ในปี ๖๔ 
๔. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.ทกุระดับ รับรู้และเข้าใจ มี

พฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
คะแนนประเมิน ACCEPT ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ปี
ที่ผ่านมา 

 ตัวชี้วัด  
๑. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต 

และมีความสุขในการทำงาน  
๒. ผลการประเมินความปลอดภัย / สุขอนมัย / 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
๓. ผลประเมินความผูกพันต่อองค์กร 
๔. อัตราการลาออกของบุคลากรในแต่ละปี 
๕. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่สามารถใช้

ประโยชน์ในการดำเนินการเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด  
๑. ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ HRD และ การพฒันา

เคร่ืองมือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (UC Education Online)   
๒. มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 

และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
๓. ความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Talent และ 

Successor 
๔. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ 
๕. มีการทบทวน ปรับโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้าง

องค์กร หรือกรอบอัตรากำลัง ที่สอดคล้องกับสถานการณ ์

  จุดเน้น  ปี ๖๔ – ๖๕ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมการทำงานและ 
๒. มาตรฐานทางจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร( 

ACCEPT) แนวทางPMQA (ก.พ.ร.) และ ITA  
ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือคุณภาพต่างๆ 

๓. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อ 
รักษาสภาพ การมีคณุธรรมและความโปร่งใส

 จุดเน้น  ปี ๖๔ – ๖๕ 
๑. ทบทวน พัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์การพฒันา

บุคลากรให้สอดคลอ้งกับสถานการณ ์
๒. ประเมิน พัฒนา Competency ของบุคลากรตาม

ระดับช้ันงาน และ เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

๓. ศักยภาพกลุ่ม Successor & Talent 
๔. พัฒนาระบบสวสัดิการ 
๕. สร้างการมีสว่นร่วม เพิม่การสือ่สาร สร้างความรับร ้

 จุดเน้น  ปี ๖๔ – ๖๕ 
๑. ส่งเสริมคณุภาพชีวิต และเสริมสรา้งความสุขใน

การทำงาน 
๒. พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในการทำงาน 
๓. พัฒนาปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร

อย่างต่อเน่ือง  
๔. ส่งเสริมการใช้งาน Self service ระบบ HRIS  

วิสัยทัศน์  การบริหารทรัพยากรบุคคล 



๔๖ 
 

สาระสำคญั 
แผนปฏบิัตริาชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
(ฉบับทบทวน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน์ (การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล) :  
 “บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

 นำยุทธวิธีที่ ๕.๓ ของยุทธศาสตร์ ๕ สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล  มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

พันธกิจ :  
๑. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ยุติธรรม มปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล 
๓. จัดหาสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มผีลงานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

ดำเนินการองค์กร 
๕. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 
๖. ส่งเสริมให้ สปสช.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสขุภาพ 

เป้าประสงค์ :  
 สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภิบาล และมสีมรรถนะสูง  

 เพื่อตอบเป้าประสงค์ ในยุทธศาสตร์ ๕ สร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล  ของ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เรื่อง ระบบอภิบาลดี  (Good Governance) 

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ :  
๑. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ ITA ในระดับ A5 (85-94.99)  
 สอดคล้องและตอบโจทย์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ตัวที่ ๑๐ เรื่อง 

ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA-ปปช.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๕  

๒. ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ของ ก.พ.ร.ในระดับ Advance6  
 สอดคล้องและตอบโจทย์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ตัวที่ ๙ ร้อยละ 
         ความสำเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

แผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ : 
๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่นำไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง 

 
5 ปรับเป็นเชงิคุณภาพตามนโยบายของเลขาธิการท่ีมอบในการ IQA เมื่อ กรกฎาคม 2563 โดยสาระสำคัญไม่เปล่ียนแปลง (ITA เดิมเป็นตัวเลขไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐) 
6 เช่นเดียวกับ 5  (PMQA 4.0 เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๔๐๐ คะแนน))     



๔๗ 
 

๒. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 
๓. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 กลยุทธ์ทั้ง ๓ นี ้ เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละปีเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะส่งผลให้

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี บรรลุตามแผนที่กำหนดได ้

๔.๔ แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ 

 แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔  ประกอบด้วย แผนงาน มาตรการ ตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง 
ให้แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

แผนงานที่ ๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่นำไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสงูอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการ ๑.  ส่งเสริมวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม การทำงานเพ่ือนำไปสู่องค์กรมีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสงู 
ตัวชี้วัด ๑.   คะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด 

๒. คะแนนการยอมรับของบุคลากร ในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง (IIT)  ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย
ของปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

๓. คะแนนการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๓ 
๔. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.ทุกระดับ รับรู้และเข้าใจ มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร คะแนนประเมิน 

ACCEPT ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา 
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและระบบบริหารด้วย ระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล (QMS) 
โดยบูรณาการเข้ากับงานประจำ 
 ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กรและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส  ด้วย

กลไก คกก.QMR 
 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การดำเนินงาน (Knowledge Sharing) 
 กำกับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ คณุธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
 สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในงานคุณภาพ สำนึกในคุณธรรมจริยธรรม 

ความโปร่งใส  
๒. โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (ACCERT) 

 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรและ
สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ  

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานท้ังองค์กร  (KM & OD) 

แผนงานที่ ๒  พัฒนาการบริหารทรพัยากรบคุคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 

มาตรการ ๒.๑  การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  (HRD)      
ตัวชี้วัด ๑.  ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ HRD และ การพัฒนาเคร่ืองมือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (UC Education Online)   



๔๘ 
 

๑.๑ มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลอ้งกับบริบทขององค์กรปัจจุบัน  
๑.๒ มีเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ทีส่อดคล้องกับบริบทขององค์กร 
๑.๓ มีหลักสูตรการอบรม Online สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๒ เรื่อง และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๑ หน่วย 

           ๒. มกีารพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี IDP ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. มีการดำเนินการพัฒนา Talent & Successor ร้อยละ 100   
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  (HRD)  ให้สอดคล้องเป็นหน่วยงานดิจิทัล ตามวิถี New 
Normal (UC Education Online) 
 ทบทวน / พัฒนา ระเบียบงาน HRD ให้เป็นปัจจุบัน  
 นำข้อเสนอที่ได้จากที่ปรึกษา มาลงสู่การปฏิบัติ จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development 

Roadmap) รายตำแหน่ง  
 พัฒนารูปแบบวิธีการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำหลักสูตร Online ขององค์กร (UC 

Education Online) 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล  

๒. โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์องค์กร บริบทองค์กรและ
เป็นหน่วยงานดิจิทัล 
 ประเมิน /วิเคราะห์ Competency Gap ผูป้ฏิบัติงานทุกระดับ ทุกคน  
 จัดทำแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระยะยาว แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนพัฒนาประจำปี  
 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด ให้เป็นมืออาชีพด้านหลักประกันสุขภาพ 

เช่น ด้านการตรวจสอบการจ่ายชดเชย (Audit) 
o ผู้ที่มีช่องว่างสมรรถนะ competency gap  
o ผู้ทดแทนตำแหน่งสำคัญ (Successor ) และผู้มีศักยภาพ (Talent) 
o ผู้ปฏิบัติงานใหม่ / ผู้ที่จะเกษยีณอายุงาน  
o ผู้ที่มีศักยภาพรับทุน ก.พ.  

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / self learning  /แหล่งเรียนรู้ เสริมความเป็นมืออาชีพ 

มาตรการ   ๒.๒  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างมีธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด ๑.  ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับความเห็นชอบจาก คนย./อนุ กก. ที่เก่ียวข้อง และ 
      ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง 

๒. ทบทวน HR Master Plan ในปี ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ต่ออนุกรรมการที่เก่ียวข้อง หรือ 
คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ 

๓. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกด้าน สูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๔๙ 
 

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบคุคล อย่างมีธรรมาภิบาล ตามบริบท
องค์กร และวิถี New Normal 
 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่าน คกก. HR หรือ 

คกก. อกก. ที่เก่ียวข้อง   
 พัฒนาโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง โครงสร้างตำแหน่ง และรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสม

กับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ 
 ทบทวน/วิเคราะห์/พัฒนา ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน  ระดับ

องค์กรที่เช่ือมโยงกัน 
 พัฒนา กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)  
 การกำหนดตำแหน่งสำคัญทีจ่ะทดแทน (Successor)  
 การจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 
 สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลกัเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 

ประกาศ ที่เก่ียวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่องทางและเวที ต่าง ๆ  

แผนงาน ๓  เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานทีส่นับสนนุใหบุ้คลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ             
(Happy Work Place) 
มาตรการ   ๓.๑  การเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน               
     ๓.๒  การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 

ตัวชี้วัด  ๑. ระดับความสุขในภาพรวมองค์กร อยู่ในระดับมีความสุข (Happy) 7  
๒. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก8  
๓. อัตราการลาออกของผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกินร้อยละ ๔ 

โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑. โครงการสร้างความผูกพนั และสร้างสขุในการทำงาน  
 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมสุข (HWP) ในระดับองค์กร  และระดับหน่วยงาน (Happy 8 Plus) โดย 

คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและนักสร้างสุข   
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ  
 ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเก้ือกูล  ให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม 1 และวิถีNew 

Normal 
 สนับสนุนส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร  
 ประเมิน / ทบทวน  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการสร้างความผูกพันของบุคลากร (Engagement       

 
7  ระดับมีความสุข (Happy)  จากการประเมิน Happinometer = คะแนนเฉลี่ยความสุขในทุกมิติอยู่ที่  ๕๐ - ๗๔.๙๙ %  
8
 ระดับความผูกพัน ระดับมาก จากการประเมิน Happinometer = คะแนนเฉลี่ยความผูกพันในทุกมิติอยู่ที่  ๕๐ - ๗๔.๙๙ % 



๕๐ 
 

 พัฒนา / ปรับเปลี่ยน สถานทีท่ำงาน ส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในทีท่ำงาน (SHE)  
พัฒนาสถานที่ทำงาน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal และการทำงานแบบ Smart Office 

 สำรวจความสุขผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ด้วยเครื่องมือ Happinometer  
 

มาตรการ  ๓.๓  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล  (HRIS) ต่อเน่ือง สู่ Smart Office 
ตัวชี้วัด  ผู้ปฏิบัติงานใช้งานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน Web sabuy.nhso ในการทำธุรกรรมด้าน HR      
           ร้อยละ ๑๐๐ 
โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บนระบบ Sabuy  
ใน ๕ ระบบ9 รวมท้ังใช้งาน Self Service ได้  
 ส่งเสริมการใช้งานระบบ HRIS (โปรแกรม Sabuy.nhso) โดยการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ /ให้ความรู้ 

(อบรม) การใช้งานระบบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 สนับสนุนให้ผูป้ฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ตามเวลาที่กำหนด เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ระบบงาน

สนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 สรุปปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ระบบ Sabuy  ประเมนิผลการใช้งานระบบ HRIS  
 พัฒนาระบบหรือข้อมูลใหส้ามารถใช้งานใหม้ีประสิทธิภาพ 

  
 

 
9 ได้แก่ ระบบทะเบียนประวัติ  ระบบการสรรหา ระบบเงินเดือน  ระบบการลา  ระบบประเมินผลงาน 



๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

          
 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

 
 
 
 
 

รายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการบริหาร 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 
 
 
 

โดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
 



๕๖ 
 

          
 

 

รายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการ
บริหาร 

 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้จัดทำรายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ  

เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานด้านบริหารบุคคลด้านต่าง ๆ  รวมถึงประกอบการพิจารณาในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: เพื่อรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารแต่ละ Cluster (สายงาน) รับทราบ 
และใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.: เพื ่อรายงานข้อมูลให้ผู ้บริหารระดับสูงรับทราบ และใช้
ประกอบการพิจารณาข้อเสนอเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: เพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส 

 
 การรายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้นำมาใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการ

บริหารในระดับต่าง ๆ สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 

A. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล 

1. รายงานข้อมูลบุคลากรรายไตรมาส  
รายงานข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ รายไตรมาส ใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านบุคลากร เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวอย่างรายงานข้อมูลบุคลากร ปี 2563 ไตรมาส 4 (ณ ส.ค. 63) 

1) อัตรากำลัง จำแนกตามระดับ / ตำแหน่ง 
   สปสช. มีบุคลากรรวม 862 คน จากกรอบอัตรากำลังทั้งหมด 
990 คน คิดเป็น 87 % ของกรอบอัตรากำลังท้ังหมด 
  ระดับที่มีบุคลากรจำนวนมากที่สุด คือ ระดับเจ้าหน้าที ่ (O) 
จำนวน 610 คน  คิดเป็น 71 % ของบุคลากรทั้งหมด  ลำดับถัดมาคือ 
ระดับลูกจ้าง (S)  170 คน    คิดเป็น 20 %  ระดับบริหารและวิชาการ 
(M/E)  75 คน คิดเป็น  8 % และระดับบริหารระดับสูง (T) 7 คน คิดเป็น 
1% ของบุคลากรทั้งหมด   
 
 

2)   ความเคลื่อนไหวของบุคลากร  

          ความเคล ื ่ อนไหวของบ ุคลากร  ใน  4 ไตรมาส  ป ี  2563  
ประกอบด้วย บรรจุใหม่ 13 คน เลื่อนระดับ 14 คน ย้ายสำนัก 2 คน ช่วย
ปฏิบัติงาน 5 คน ลาออก 14 คน และจะมีผู้เกษียณอายุงาน ณ 30 ก.ย. 
63 อีก 21 คน 
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2. รายงานข้อมูลผลการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน 
รายงานข้อมูลวิเคราะห์ผลการสรรหาผู้ปฏิบัติงานจากการเปิดรับสมัคร เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาระบบการสรรหา

ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 มีการสรรหาทดแทนตำแหน่งในระดับต่าง ๆ จำนวนไม่
มากนัก เนื่องจากอัตราการลาออกต่ำ ประกอบกับนโยบายการชะลอการเปิดรับทดแทนตำแหน่งว่าง เพื่อทบทวนโครงสร้าง
การทำงาน และอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางการทำงานในอนาคต จากการท่ี สปสช. ได้รับการปรับเป็น
องค์การมหาชนกลุ่มท่ี 1 

 
 

4. รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   
สทอ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์แผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) ของบุคลากรท้ังหมด ในส่วนท่ีมีการวิเคราะห์และยังไม่ได้รับการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา (Infographic การสอน
งาน การเขียนหนังสือราชการ) และนโยบายองค์กรท่ีสำคัญประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ปี 61-65 เป็นข้อมูล
แนวทางในการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 
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5. รายงานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) 

 สทอ.ได้นำข้อมูลการประเมินผลด้าน ACCEPT ท่ีได้มาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์และใช้ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นดำเนินการในด้านที่มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุด เป็นหลัก ซ่ึงในปี 
2562 ด้านท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุด 2 ด้าน คือ การมองภาพรวมในอนาคต (Plan For The Future) และ ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) เช่น จัดทำบทความสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานท่ีจัดทำโปรแกรมกำกับติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินของเขต 1 เชียงใหม่  เผยแพร่ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน เกิดแรงจูงใจในการสร้างคิดนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 
และนำไปสู่การวางแผนการส่งเสริม ACCEPT ในปี 2564 อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ รวมท้ังมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเร่ือง 
ACCEPT อย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สอดแทรกในกิจกรรม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
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B. การใช้ประโยชน์ในการตัดสนิใจระดับสายงาน 

1. รายงานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 

1.1 การเสนอรายงานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี ทั้งในระดับสายงาน (Cluster) และในภาพรวมของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 

รายงานข้อมูลผลการประเมิน (เกรด) ตามสายงาน และหน่วยงาน รอบ 1/2563 

- ลับ - 
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จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนเงินเดือนประจำปี พบว่า Cluster (สายงาน) และหน่วยงานต่าง ๆ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนประจำปีที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะมีการประกาศหลักเกณฑ์
กลาง/แนวทางในการประเมินผลงานและเลื่อนเงินเดือนประจำปีก็ตาม อีกทั้งมีการประเมินให้เกรด A เกินกว่าที่กำหนด 30% 
จำนวนมากขึ้น 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอทบทวนระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2564 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 10 มิ.ย. 2563 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ความเห็นชอบเมื่อ
สิงหาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี ดังน้ี 

1. ยกเลิกการให้เกรด โดยปรับมาใช้คะแนนประเมินในการคำนวณอัตราการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลตามสูตรท่ี
กำหนด 

2. การปรับแบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งบริหารเป็น I – LEAD  
3. การปรับหัวข้อประเมินวัฒนธรรมองค์กร ACCEPT 2 ตัว : Creativity & Innovation และ Teamwork & 

Collaboration 
4. การทดลองใช้ KPI รายบุคคล ประกอบการประเมินผลงาน (ตามความสมัครใจของแต่ละหน่วยงาน) 
5. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานระดับหน่วยงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรายบุคคลตาม

ระดับช้ันงาน สำหรับปี 2564 
 
รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การปรับกระบอกเงินเดือนระดับปฏิบัติการ จากเดิมใช้เกรดจากผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นกำหนดเกณฑ์จากคะแนนประเมิน และกำหนดวิธีการพิจารณาเพิ ่มเติมโดย
คณะกรรมการพิจารณาการปรับกระบอกเงินเดือนระดับ Cluster เพื ่อให้เกิดความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในการ
พิจารณามากขึ้น 
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2. รายงานผลประเมินความสุข ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. รายกลุ่มภารกิจ (Cluster) 

มีการประเมินความสุข ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวิต ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. โดยจัดทำผลประเมิน
เป็นราย Cluster (กลุ่มภารกิจ) และรายหน่วยงาน เพื ่อรายงานต่อประธาน Cluster และผู้อำนวยการหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบการวางแผนสร้างสุข ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวิต ผู้ปฏิบัติงานในกำกับต่อไปตามจุดเน้น
ยุทธศาสตร์องค์กรที่มอบให้แต่ละ Cluster/หน่วยงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุข ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร 
และสมดุลชีวิต ผู้ปฏิบัติงานในกำกับ  โดยในปี 2563 มีการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลการประเมินความสุข มาขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างสุขในภาพรวมองค์กร โดยเน้นในด้านสุขภาพการเงิน และด้านจิตวิญญาณ  และดำเนินการต่อเนื่องในมิติผ่อนคลาย และ
สุขภาพกาย  
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แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ความผกูพันองค์กร และสมดุลชีวิต จำแนกรายกลุม่ภารกิจ/สังกัด 

 
กลุ่มภารกิจ/สังกัด ความพึง

พอใจ 
แปลผล ความ

ผูกพัน 
แปลผล สมดุล

ชีวิต 
แปลผล 
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C. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ์

1. รายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลท่ีนำมาใช้ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Master Plan) 

1.1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้ที ่จะเกษียณอายุงานภายใน 5 ปีงบประมาณข้างหน้า ใช้ประกอบการพิจารณา
วางแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HR Master Plan เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
ในการทดแทนตำแหน่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 รายงานอัตราการลาออก (Turn Over Rate) ใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น กำลังคน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (งาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ฯลฯ)  
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1.4 รายงานสรุปผลการสำรวจ Exit Interview เมื่อบุคลากรประสงค์แจ้งความจำนงขอลาออก จะมีการสัมภาษณ์
ข้อมูลถึงเหตุผลการลาออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นด้วย 
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การสำรวจ Exit Interview จากผู้ลาออกจาก สปสช. ในปีงบประมาณ 2563 (การลาออกมีผลต้ังแต่ 2 ต.ค. 62 - 1 
ก.ย. 63) จำนวน 14 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 11 ราย (79%) ไม่ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย (21%) 

จากข้อมูลท่ีได้รับจำนวน 11 ราย สามารถสรุปเหตุผลการลาออกได้ 4 สาเหตุหลัก ดังน้ี 
 ลำดับท่ี 1 : ได้งานใหม่ 4 ราย (37%) 
 ลำดับท่ี 2 : ลาออกเม่ืออายุครบ 60 ปี 3 ราย (27%) 
 ลำดับท่ี 3 : มี 2 เหตุผล คือ ไม่มีความก้าวหน้าตามท่ีหวัง 2 ราย (18%)  หรือ เพ่ือดูแลครอบครัว 2  ราย 

(18%) 

ท้ังน้ี อัตราการลาออกภาพรวมใน ปีงบประมาณ 2563 อยู่ท่ี 1.62% ซ่ึงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยท่ีกำหนดไว้ (4%) ซ่ึงเป็น
ธรรมชาติของการปรับเปลี่ยนงานโดยท่ัวไป ท่ีองค์กรต้องมีผู้ลาออกและเข้าใหม่ในอัตราที่ไม่สูงจนเกินไปในสถานการณ์ปกติ 
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลเหตุผลการลาออกของบุคลากร ลำดับท่ี 1 คือ การได้งานใหม่ 

 
1.4 รายงานข้อมูลผลประเมินความสุข ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวิต ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. 

ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา/แก้ปัญหาในเรื่องที่ได้รับคะแนนต่ำ และส่งเสริมเรื่องที่ได้รับคะแนนสูง รวมถึงใช้ประกอบการ
ทบทวน HR Master Plan ด้วย  

 รายงานภาพรวม 
 รายงานแยกตามระดับชั้นงาน 
 รายงานแยกตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) 
 รายงานแยกตามหน่วยงาน 

เหตุผลลาออก M2 E2 O4 O3 O2 O1 S2 S1 รวม
ได้งานใหม่ 1 1 1 1 4
ดูแลครอบครัว 2 2
ไม่มีความก้าวหน้าตามที่หวัง 1 1 2
ลาออกเม่ืออายุครบ 60 ปี 2 1 3
ไม่ตอบ 1 1 1 3

รวม 0 1 4 4 2 1 2 0 14

รายงานสรุปผลการสํารวจ Exit Interview ปีงบประมาณ 2563

ได้งานใหม่, 4, 
37%

ดูแลครอบครัว, 2, 
18%

ไม่มีความก้าวหน้า
ตามท่ีหวัง, 2, 18%

ลาออกเมื่ออายุครบ 
60 ปี, 3, 27%

เหตุผลการลาออก ปีงบ 2563
(ข้อมูลผู้ลาออก 11 ราย จากผู้ลาออกรวม 14 ราย)
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ทั้งนี้ รายงานข้อมูลดังกล่าว ได้มีการแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และรายงานต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) คณะกรรมการบริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทราบ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

 
                        จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 865 คน (100 %) 
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แสดงคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ จำแนกรายระดับชั้นงาน 
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แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวิต จำแนกรายระดับชั้นงาน 
 

 
 

 

ระดับชั้นงาน ความพึงพอใจ แปลผล ความผูกพัน แปลผล สมดุลชีวิต แปลผล

ลูกจ้าง 58.3 ระดับมาก 68.6 ระดับมาก 47.8 ระดับปานกลาง

ลูกจ้างอาวุโส 58.6 ระดับมาก 60.6 ระดับมาก 46.7 ระดับปานกลาง

เจ้าหน้าท่ี 61.7 ระดับมาก 64.2 ระดับมาก 49.5 ระดับปานกลาง

เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 63.0 ระดับมาก 64.7 ระดับมาก 53.1 ระดับมาก

หัวหน้างาน 64.5 ระดับมาก 66.7 ระดับมาก 56.4 ระดับมาก

หัวหน้ากลุ่มงาน 66.0 ระดับมาก 67.8 ระดับมาก 57.0 ระดับมาก

ผู้เช่ียวชาญ 72.1 ระดับมาก 86.1 ระดับมากท่ีสุด 50.0 ระดับมาก

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 56.3 ระดับมาก 60.4 ระดับมาก 51.3 ระดับมาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 83.8 ระดับมากท่ีสุด 76.4 ระดับมากท่ีสุด 57.5 ระดับมาก

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก 74.7 ระดับมาก 75.4 ระดับมากท่ีสุด 58.5 ระดับมาก

รองผู้อํานวยการสํานัก 77.2 ระดับมากท่ีสุด 74.6 ระดับมาก 60.7 ระดับมาก

ผู้อํานวยการสํานัก 72.6 ระดับมาก 74.5 ระดับมาก 58.3 ระดับมาก

ผู้อํานวยการอาวุโส 80.9 ระดับมากท่ีสุด 88.9 ระดับมากท่ีสุด 60.0 ระดับมาก

ผู้ช่วยเลขาธิการ 83.1 ระดับมากท่ีสุด 77.8 ระดับมากท่ีสุด 52.5 ระดับมาก

รองเลขาธิการ 83.8 ระดับมากท่ีสุด 85.0 ระดับมากท่ีสุด 68.0 ระดับมาก

เลขาธิการ 79.4 ระดับมากท่ีสุด 88.9 ระดับมากท่ีสุด 65.0 ระดับมาก
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แสดงคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ จำแนกรายระดับหน่วยงาน 
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แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวิต จำแนกรายระดับหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน ความพึง
พอใจ 

แปลผล ความ
ผูกพัน 

แปลผล สมดุล
ชีวิต 

แปลผล 

 

 

 

 

ระดับมากที่สุด 
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หน่วยงาน ความพึง
พอใจ 

แปลผล ความ
ผูกพัน 

แปลผล สมดุล
ชีวิต 

แปลผล 
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2. รายงานการวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพของบุคลากร (Employee Productivity : EP) 

 2.1  Cost per Employee : การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากร เพื่อประเมินความคุ้มค่าใน
การใช้งบประมาณการบริหารตามแผนงานต่าง ๆ  

ท้ังนี้ ค่า EP of Cost per Employee จะแปรผกผันกับค่าประสิทธิภาพ กล่าวคือ หากค่า EP of Cost per 
Employee น้อย = การใช้งบประมาณการบริหารมีประสิทธิภาพ  

2.2  Productivity per Employee : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณกองทุนฯ ต่อบุคลากร 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในด้านต่าง ๆ  

ทั ้งนี ้ ค่า EP of Productivity per Employee จะแปรผันตามกับค่าประสิทธิภาพ กล่าวคือ หากค่า EP of 
Productivity per Employee มาก = การปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารงบประมาณกองทุนมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: สูตรคำนวณ Employee Productivity = งบประมาณด้านนั้น ๆ / จำนวนบุคลากร ณ สิ้นเดือนเฉลี่ย 12 เดือน 
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จากผลการวิเคราะห์ EP ปี 2563 พบว่า 

 EP of Cost per Employee ปี 63 = 1.63 เพิ่มขึ้นจากปี 61 และ ปี 62 หมายความว่า การใช้งบประมาณ
การบริหาร ปี 63 มีประสิทธิภาพลดลง 

 EP of Productivity per Employee ปี 63 = 152.23 เพ่ิมขึ้นจากปี 61 และ ปี 62 หมายความว่า การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารงบประมาณกองทุนมีประสิทธิภาพ ปี 63 มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ท้ังน้ี มีข้อสังเกตว่า การได้รับงบประมาณ และจำนวนบุคลากร ในแต่ละปีท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อค่า EP โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จำนวนบุคลากรลดลงเนื่องจากนโยบายการชะลอการเปิดรับทดแทนเพื่อทบทวนโครงสร้างการทำงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และทิศทางการทำงานในอนาคต จากการท่ี สปสช. ได้รับการปรับเป็นองค์การมหาชนกลุ่มท่ี 1 ทำ
ให้ค่า EP of Cost per Employee เพิ่มขึ้น  
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หมายเหตุ : งบประมาณการบริหาร ตามแผนงานต่าง ๆ ในปี 2563 ปรับเหลือ 2 หมวด จากเดิม 3 หมวด (รวม
หมวดที่ 2 แผนงานพื้นฐาน และ หมวดที่ 3 แผนงานบูรณาการ เป็นหมวดเดียวกันคือ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน
ทางสังคม) 
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บทสรุป 

รายงานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ  ได้ถูกนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานด้านบริหาร
บุคคลด้านต่าง ๆ  รวมถึงประกอบการพิจารณาและใช้ประโยชน์ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ 

1. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล เป็นการนำรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำ มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนงานที่ดูแลงานด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น การสรรหาบุคลากร การจัดทำแผน IDP รายบุคคล และการจัดทำแผนฝึกอบรมในแต่ละปี 

2. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจระดับสายงาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่จำแนกตามกลุ่ม
ภารกิจ (สายงาน) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งให้กับผู้บริหารท่ีดูแลกลุ่มภารกิจน้ัน ๆ เพ่ือไปใช้ประกอบการปรับปรุงการบริหาร
บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มภารกิจ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของบุคลากรในกลุ่ม
ภารกิจ การวางแผนพัฒนาความสุขของบุคลากรภายในกลุ่มภารกิจ การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรท่ี
บุคลากรในกลุ่มภารกิจให้ความสำคัญตามบริบทงานและคนของกลุ่มภารกิจนั้น ๆ 

3. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเรื ่องต่าง ๆ ใน
ภาพรวมขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์จำแนกในมิติต่าง ๆ เช่น ตามระดับชั้นงาน ตามอายุงาน ตามอายุตัว เพื่อนำไปใช้
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพของบุคลากร (Employee Productivity : EP) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความ
คุ้มค่าในการใช้งบประมาณบริหาร รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 
2562 เป็นต้นมา 
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ภาคผนวก ๒ 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ระยะ ๕ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕10 (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓)11 
 

 

 
 

 
10

 ปรับช่ือแผน กรอบระยะเวลาดําเนินการตามแผน กรอบระยะเวลาดําเนินการของยทุธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. ๔ ธ.ค. ๖๑ 
11

 อ้างอิง แผนปฏิบตัิราชการของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ฉบบัทบทวน (๒๕๖๔ ‐ ๒๕๖๕) 
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๓.๑ ทิศทางและกรอบคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ให้ความสำคัญกับการ
มองความเชื่อมโยงของนโยบาย/เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ดังนี้  

 
ความเชื่อมโยงของกฎหมาย/ทิศทางนโยบาย/ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  จัดทำโดย สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.  
 
 

๓.๒ วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์  
 

วิสัยทัศน์  “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ” 
 

พันธกิจ  “พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาค
ส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามความจำเป็น”  
 

พันธกิจเฉพาะ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพท่ีประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความม่ันใจ และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันใน

ระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ 

๒. สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน     ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่
พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ 

๓. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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๔. ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซ่ึงกันและกัน  

๕. พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 

เป้าประสงค์ ๓ ประการ (๓ Goals of “CSG”)  
 

C: Effective, Equitable and 
Responsive Coverage 

 

ประชาชนเขา้ถึงบริการ 

S: SAFE Financing System 

 

 

การเงนิการคลังม่ันคง 

G: Good Governance 

 

 

ระบบอภิบาลดี 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑๐ ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย
(Goal) 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย  
(Indicators and Targets) 

ประชาชน
เข้าถึงบริการ 

 

๑. ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ12 (Effective coverage) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามภายในปี ๒๕๖๕  

๒. ร้อยละการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการสุขภาพผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ ๘๐ และผู้ป่วยในมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๕  

๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 
๗๕ ภายในปี ๒๕๖๕ 

การเงิน 
การคลัง 
มั่นคง 

๔. ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ระหว่างร้อยละ ๔.๖ ถึง ๕.๐ 
ในปี ๒๕๖๕ 

๕. ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาล อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๗ ถึง ๒๐ ในปี ๒๕๖๔ 
๖. ร้อยละของครัวเรือนที ่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic 

health expenditure) ไม่เกินร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๖๕ 

 
12  นิยาม “ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล” (Effective coverage) หมายถึง ความครอบคลุมการได้รับบริการใน ๓ มิติ คือ ประชาชนที่มีความจำเป็นได้บริการ/

รักษาพยาบาล (Need) สามารถเข้าถึงบริการ/ได้รับการรักษา (Utilization = Availability and Access) และเป็นบริการที่ได้ผล/มีคุณภาพ (Effective intervention/Quality) 
เช่น HIV/AIDS, DM/HT  เม่ือป่วย - ได้รับการตรวจ/รักษา - และควบคุมโรคได้ เป็นต้น ส่วนวิธีการวัด จะมีการพัฒนาระบบข้อมูล วิธีการวัด และความพร้อมต่างๆให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๖๐ 
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เป้าหมาย
(Goal) 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย  
(Indicators and Targets) 

๗. ร้อยละครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health 
impoverishment) ไม่เกิน ๐.๔ ในปี ๒๕๖๕   

ดำรง 
ธรรมาภิบาล 

๘. ระดับความสำเร็จของความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม
ภายในเวลา ๕ ปี  

๙. ร้อยละความสำเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐13  
๑๐. ร ้อยละการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน  (Integrity and 

Transparency Assessment ITA) ตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ป.ป.ช.) ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 
 
 

๓.๓ แผนงาน  มาตรการ และตัวชี้วัด  
 

๕ แผนงาน “สร้างความม่ันใจ” (๕ Ensure Strategies) 
 

แผนงานท่ี ๑ :  สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ  
                      (Ensure coverage and access for vulnerable and underutilization groups) 
แผนงานท่ี ๒ :  สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ  
                      (Ensure quality and  adequacy of health services) 
แผนงานท่ี ๓ :  สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency) 
แผนงานท่ี ๔ :  สร้างความม่ันใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                      (Ensure participation and ownership of all stakeholders) 
แผนงานท่ี ๕ :  สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 

 
13  เกณฑ์พิจารณาการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ๗ มิติ ประกอบด้วย ๑) การนำองค์กร ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ๔) 

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๖) การจัดการกระบวนการ และ ๗) ผลลัพธ์การดำเนินการ  
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๑๙ มาตรการรองรับการดำเนินงานตามแผนงาน  
 

แผนงานท่ี ๑ : สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ(Ensure coverage 
and access for vulnerable and underutilization groups) 

มาตรการ :  
1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน (Empowerment) มีความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพตัวเองได้เหมาะสม และรับรู้ 

เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ และไปใช้บริการเม่ือจำเป็น 
1.2 จัดกลไกการค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ (Identify vulnerable and 

underutilize groups) เพื่อทราบสถานการณ์ปัญหาและออกแบบการจัดการให้รับรู ้สิทธิ และได้รับบริการท่ี
จำเป็น 

1.3 เพิ่มกลไกการจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ (Proactive communication and 
Right protection) เน้นการสื่อสารเชิงรุกให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ การร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีช่องทางหลากหลาย รวมท้ัง
การประสานงานร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เป็นต้น  

1.4 ทบทวนปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (Review proper benefit package)          ท่ีสอดคล้อง
ตามความจำเป็นของกลุ่มเปราะบาง หรือบริการท่ียังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ 

 
แผนงานท่ี ๒ : สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ  
                     (Ensure quality and adequacy of health services) 
มาตาการ :   

2.1 สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน (Ensure quality) ส่งเสริมกลไกการประกันคุณภาพหน่วยบริการ   
 พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ (Strengthen quality board)   
 การกำกับติดตามคุณภาพบริการและความปลอดภัย (Monitor quality and Patient safety) โดยร่วมมือกับ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2  สร้างความมั่นใจในความเพียงพอของบริการ (Ensure adequacy) สนับสนุนความเพียงพอของบริการและ

เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่ม  
 จัดหาบริการให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มท่ียังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ (Targeting) เช่น บริการสร้างเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรคสำหรับผู้ต้องขัง การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทุกคน เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เป็น
ต้น รวมท้ังจัดระบบให้เกิดการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

 สนับสนุนการขยายระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง (Primary health care in urban) รองรับการดูแลคนเขต
เมืองท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ 

 สนับสนุนการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนที่เหมาะสม 
ความสะดวกการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการส่งต่อ/ส่งกลับบริการเฉพาะด้าน 

 จัดหานวัตกรรมรูปแบบระบบบริการใหม่ๆ (Promote health service innovation) เพื่อรองรับการเข้าถึง
บริการของกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะและบริการทั ่วไป เช่น การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน โดยหน่วยบริการ/
หน่วยงานอ่ืน/ภาคประชาชน บริการ Social enterprise  

2.3 สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย (Strengthening P&P and Health literacy) ที่เน้น
ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  
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แผนงานท่ี ๓ : สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency) 
มาตรการ :  

3.1 ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหาแหล่งเงินใหม่ (Sustain source of finance) เพื่อสร้างความยั่งยืนของ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว  

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ (Improve efficiency of fund management)  
 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายการท่ีมีการจ่ายท่ีกำหนดราคาเฉพาะ (Central reimbursement) 
 ทำแผนพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ (Payment development plan) 
 สร้างกลไกให้ผู้ให้บริการตรวจสอบกันเองในการให้บริการ 
 สนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การให้บริการตามที่จำเป็น 
 หนุนเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในบัญชีนวัตกรรม (นโยบาย Thailand 

๔.๐) 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นท่ี  

3.3 สนับสนุนการสร้างความกลมกลืนระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Encourage harmonization) 
 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ (ด้านหลักประกันสุขภาพ) ๓ 

เร่ืองท่ีสำคัญ ได้แก่ 
o จัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มแหล่งเงินสำหรับบริการสุขภาพที่ภาครัฐมีส่วนร่วม และ

ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย 
o ร่วมกับกลไกที่มีอยู่แล้ว กำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลัก และ ร่วมกับ

กลไก ๓ กองทุนและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง บริหารระบบหลักประกันสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์หลัก 

o ขับเคลื่อนให้มีหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ National Clearing House และขับเคลื่อนให้มี
หน่วยงานหรือระบบความร่วมมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการพัฒนาระบบและดำเนินการ 
Auditing system and Quality assurance system สำหรับ ๓ กองทุน 

 ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบบริหารจัดการระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เช่น วิธีและอัตราจ่าย
ค่าบริการ ระบบฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ ระบบการตรวจสอบ และระบบบริการสอบถามข้อมูล เป็นต้น 

 
แผนงานท่ี ๔ : สร้างความม่ันใจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                     (Ensure participation and ownership of all stakeholders) 
มาตรการ :  

4.1  ขยายและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
(Expand participation & ownership)  
 การทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET ทั้งระดับประเทศ ระดับเขต    ผ่าน

กลไกต่างๆ 
 เครือข่ายวิชาชีพต่างๆ เช่น การกำหนดมาตรฐาน เงื่อนไขบริการ และการควบคุมกำกับคุณภาพ 



๘๗ 
 

          
 

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านการขับเคลื่อนรูปแบบประชารัฐ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน 

 เครือข่ายภาคประชาชน ๙ ด้าน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามมาตรา ๕๐ (๕) 
 ภาคียุทธศาสตร์ใหม่ๆ เช่น นักการเมือง นักศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ  

4.2 จัดระบบ/กลไกในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายต่างๆ (Stakeholder 
relation) รวมท้ังการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้อง  

4.3 ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ (Improve hearing process) โดยเพิ่มความสำคัญของ Stakeholders 
กลุ่มต่างๆ  กำหนดประเด็นเฉพาะ ด้วยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.4 ร่วมกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก (UHC in Global Health) ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หลักประกันสุขภาพในประเทศ 

 
แผนงานท่ี ๕ : สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 
มาตรการ :  

5.1 เพิ ่มขีดความสามารถของกลไกอภิบาลในระบบหลักประกันสุขภาพฯ (Empower governing body) 
โดยเฉพาะ Board member เพื่อสร้างชุมชนแห่งความมุ่งมั ่นและความรับผิดชอบร่วมกัน (Community of 
commitment and accountability) โดย 

 เสร ิมศ ักยภาพและความเข ้มแข ็งของคณะกรรมการ (Building & Strengthening Capacity) 
(สนับสนุนเอกสารวิชาการ/ข้อมูลต่างๆ จัดเวทีถกแถลง เพื่อเพิ่ม/แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการใช้
ความรู้ความสามารถ) เพื่อทำให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพิ่มความรู้สึกร่วมรับผิดชอบและ
ความเป็นเจ้าของระบบ 

 จัดทำแนวทางการดำเนินงานและกำหนดความรับผิดชอบร่วมกัน (Guideline)  
 จัดให้มี Board relation unit เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ 
 มีกิจกรรม Field visiting เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังข้อเสนอจากพื้นท่ี 

5.2 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู ้และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ (Ensure evidence-
informed decision)  

 จัดตั้งหน่วยงานที่ทำข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือ เพิ่มความเข้มแข็งของกลไกติดตามประเมินผล 
(M&E) ท่ีมีอยู่เดิมให้ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ 

 เพิ่มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
5.3 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สปสช. ให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการติดตาม

ผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
5.4 เพิ่มการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกด้านให้ สปสช.เขต(Decentralization) 

และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ีในการบริหารทรัพยากรสาธารณะ ช่วยลดความเหล่ือมล้ำได้ 
5.5 ทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุนต่างๆ (Revise and improve management 

and supporting system) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปรับกฎหมาย/ระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม ฯลฯ 

 


